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گر ذره اي دارد نمك گبرم اگر آن بشكنم
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آقاي جالل الدين فارسي سعي مي كند آقاي آيت الهي را راضي كند به
گردش کار

حزب جمهوري اسالمي برود .به او مي گويد ’’ :من دوست تو هستم .به

براي ورود به بحث زندان و كم و كيف آن و اينكه چه مسائلي منجر به

خاطر سابقه دوستي كه باهم داشته و داريم و براي آينده ات ،تا وقت باقي

حذف آقاي بني صدر از رياست جمهوري ،دستگيري همكاران و دوستان

است آقاي بني صدر را رها كن و بيا به طرف ما و حزب ما ،هرنوع پست و

و اجتماعي و

مقامي كه بخواهي بتو خواهيم داد .من مي دانم كه كار آقاي بني صدر تمام

وي و سپس تهاجم گسترده به تمام حقوق فردي

است‘‘.

سرازيركردن توده وسيعي از مردم به زندانها گرديد ،و براي در دست
داشتن سلسله حوادث و وقايع بايد گذرا به عقب برگرديم :هنگامي كه

آقاي آيت الهي كه از حرفهاي جالل الدين فارسي سخت جا مي خورد،

حزب جمهوري اسالمي در سال  58در انتخابات اولين دوره رياست

مي گويد ’’ :شما چگونه مي توانيد آقاي بني صدر را حذف كنيد در حاليكه

جمهوري شكست خورد و نتوانست كانديداي مورد نظرخود را بر كرسي

آقاي خميني با اوست و از وي حمايت و پشتيباني مي كند‘‘؟ جالل الدين

رياست جمهوري بنشاند ،از همان روزهاي نخست چوب الي چرخ رياست

فارسي مي گويد’’ :ما آن مسأله را حل كرده و توافق امام خميني را نيز

جمهوري گذاشتن را شروع كردند.

0

كسب كرده ايم و مشكلي وجود ندارد‘‘.

مخالفت ها نسبت به برنامه هاي اصالحي بخصوص در زمينه هاي

آنها آشكارا از يكطرف چماقداران خود را براي قلع و قمع و تنگ

آزادي و حقوق انساني كه مغايرت كلّي با طرز تفكر روحانيت و استبداد

كردن عرصه بر آقاي بني صدر و همكاران و طرفداران وي بسيج كردند و از

ديني داشت آغاز گرديد.آقاي بني صدر در شهريور ماه سال  59در ميدان

طرف ديگر با در دست داشتن مجلس ،قوه قضائيه و قوه مجريه سعي در

آزادي سخنراني مهمي ايرادكرد و در آن به شكنجه و آزار زندانيان و انواع

كوتاه كردن دست آقاي بني صدر از مسائل مملكتي و محدود كردن

رفتار آنها در جمهوري اسالمي شديدا حمله كرد .حزب جمهوري اسالمي

اختيارات و حذف وي با تمام امكانات و دسيسه هاي مختلف بر آمدند.

كه محل تجمع روحانيت حاكم بود ،با تمام امكانات خود برنامه حذف آقاي

چماقداران در اسفند ماه  0359سخنرانيهاي كساني را كه از آزادي و

بني صدر از رياست جمهوري و اگر نشد كوتاه كردن دست وي از امور و

از رياست جمهوري حمايت مي كردند مورد حمله قرار دادند و در اوايل

مقدرات كشور را تدارك مي ديد و با حمايت و مدد گرفتن از آقاي خميني

اسفند ماه در مسجد جامع كوچصفهان آيت الـله الهوتي را موقعيكه در

تسلط خود را بر ارگانهاي مختلف مملكت تحكيم مي بخشيد و حلقه

حال سخنراني بود ،مورد ضرب و شتم و هتك حرمت قرار دادند و در

محاصره رياست جمهوري را هر روز تنگ تر مي كرد.

اصفهان نيز به طرف آقاي بني صدر رياست جمهور در حين سخنراني كفش
پرت كرده و كوشش در بهم زدن سخنراني ايشان كردند و همه ي اينها با

پرونده سازي براي آقاي بني صدر

اجازه و سازماندهي روحانيت حاكم انجام مي پذيرفت .هنگامي كه آقاي بني

نويسنده در رابطه با خبري كه در باره برخورد پاسداران دادستاني

صدر رياست جمهور ،در روز  04اسفند در دانشگاه تهران شروع به

انقالب با يك متهم در بيمارستان شهداي تجريش در روزنامه انقالب

سخنراني كرد ،چماقداراني كه از اعضاء كميته ها و سپاه پاسداران بودند

اسالمي درج شده بود ،به دادستاني انقالب اسالمي مستقر در اوين احضار

شروع به برهم زدن سخنراني و توهين به رياست جمهوري كردند كه از

شدم و پس از ارائه اسناد و مدارك آن خبر ،با آقاي اسدالـله الجوردي

تلويزيون جمهوري اسالمي نيز پخش شد .برخورد و حمله ها از همه طرف

دادستان وقت به بحث و گفتگو پرداختم .آقاي الجوردي در قسمتي از بحث

شروع شده بود.

خود گفت ’’ :دفتر رياست جمهوري به مركز تجمع و فعاليت گروههاي ضد
تشكيل هيئت سه نفره حل اختالف

انقالب و ضد جمهوري اسالمي تبديل شده و طبق تحقيقات و اسناد و
مدارك ما ،حدود يكصد و چند نفر از گروههاي مختلف در آنجا جمع ،و

آقاي خميني در  95اسفند ماه  59آقايان :بهشتي ،رجايي ،هاشمي

مشغول توطئه عليه جمهوري اسالمي هستند‘‘ .من در جواب گفتم :اگر

رفسنجاني ،خامنه اي ،مهندس بازرگان و بني صدر را به جماران فراخواند و

راست مي گوئيد و اسناد و مداركي در دست داريد ،آن ها را به من ارائه

براي رهايي كشور از بن بست از آقايان خواست نظرات خود را در مورد حل

بدهيد .من به شما قول مي دهم اين افراد را از دفتر رياست جمهوري بيرون

مسائل كشور در حضور خودش و احمدآقا بيان دارند و به توافقي برسند.

كنم و اگر نتوانستم حداقل تكليف خودم را باآنها روشن مي كنم! .وي در

پس از چند ساعت بحث كه به جايي نرسيد .آقاي خميني پيشنهاد مي كند

حاليكه كف دستهايش را به من نشان مي داد گفت ’’ :آقاي جعفري ،ما

كه هركس نظرات خودش را بنويسد .آقاي مهندس بازرگان براي حل مسائل

حزب الهي ها صاف هستيم .رك و پوست كنده به شما بگويم :از نظرما كار

كشور پيشنهاد مي كند كه يك هيأت سه نفره بيطرف تشكيل بشود تا

آقاي بني صدر تمام شده است و ما مي خواهيم پرونده اش را كامل كنيم‘‘.

اختالفات را بي سر و صدا حل بكند .آقاي خميني اين راه حل را مي پسندد

من از اين گفتار صريح او اطمينان حاصل كردم كه آنها در تدارك پرونده

و در  96اسفند ماه براي حل بحران كشور بيانيه ده ماده اي خود را خطاب
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به ملت صادر كرد كه در بند  6اش دستور تشكيل هيئت سه نفره آمده

سازي و حذف آقاي بني صدر هستند و فعال در صدد يافتن و بررسي راه

بود ’’ :براي رسيدگي به شكايات نسبت به مسايل جنگ و ساير مسايل

حل مناسبي براي حذف وي مي باشند.
كمي بعد از اين واقعه آقاي جالل الدين فارسي كه با آقاي عبدالباقي

مورد اختالف بين مقامات جمهوري اسالمي هيئتي تعيين خواهد شد،

آيت الهي از قبل رابطه دوستي داشت ،وي را مالقات مي كند و با او در

مركب از يك نماينده از طرف آقاي رئيس جمهور و يكي از طرف ديگر 3و

رابطه با مسائل مملكتي و اوضاع و احوال سياسي بحث و گفتگو مي كند.

يكي از سوي اينجانب كه كوشش در حل شكايات نمايند و رأي اكثريت
هيئت مذكور معتبر است و درصورت تخلف يكي از مقامات ،بايد متخلف را

0ـ آقاي هاشمي رفسنجاني بعداً اعتراف كرد و گفت’’ :ما بعد از انتخاب آقاي بني
صدر به رياست جمهوري خدمت امام رسيديم و من نزد ايشان گريه كردم و گفتم
حاال كه آقاي بني صدر انتخاب شده است ديگر ما بايد كنار برويم و دست ما كوتاه
خواهد شد .امام فرمودند :شما نگران نباشيد و برويد مجلس را در دست خود
بگيريد‘‘.

 9ـ براي اطالع از بحثهاي اين جلسه به كتاب خيانت به اميد ،نوشته آقاي بني صدر
صفحه 309ـ  309مراجعه كنيد.
 3ـ منظور از طرف ديگر ،دولت ،مجلس و شورايعالي قضايي يعني آقايان بهشتي،
رجايي و هاشمي رفسنجاني است.
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به مردم معرفي كنند و مورد مواخذه قرارگيرد‘‘ 0.و در بند هفت آن ممنوع

شناسايي و دستگير كنم بعد شما خواهيد ديد كه اينها چه كساني هستند.

كردن سخنراني رئيس جمهور ،نخست وزير ،رئيس ديوانعالي كشور و رئيس

دادستان در جواب گفت’’ :شما اسناد و مدارك داريد؟‘‘ در جواب گفتم

مجلس شوراي اسالمي آمده بود كه در اصل هدف آن ممانعت رئيس جمهور

آقاي اردبيلي اگر شما قصدتان جلوگيري از چماقداري است به من حكم

از سخنراني بود .تشكيل هيئت سه نفره حل اختالف با تركيبي كه پيدا كرد

بدهيد و پشت آن بايستيد من با سند و مدرك همه اينها را تحويل خواهم

زمينه حذف كامل آقاي بني صدر را فراهم آورد.

داد ،من سران و بسياري از آنها را از نزديك مي شناسم .بعد از اين بحثها
خيلي صاف و رك گفتند ’’ :آقاي جعفري ،ما اگر بخواهيم جلوي اين افراد را

چماقداري

بگيريم كار به جاهاي باالمي كشد و ما نمي توانيم آنرا تعقيب كنيم ‘‘.و

 96اسفند ماه  59آقاي موسوي اردبيلي دادستان كل كشور مسئولين

تلويحي منظورش اين بود كه كار به آقاي خميني خواهد رسيد .آقاي

جرايد كشور را به دفتر خود دعوت كرد و در مورد كار مطبوعات با آنها به

موسوي اردبيلي سالخي شدهاين بحث را با تحريف در كتاب غائله چهارده

بحث و گفتگو پرداخت .از طرف روزنامه انقالب اسالمي اينجانب در اين

اسفند آورده است با وجود اين مطلب گويا است 3.در تاريخ  08فروردين ماه

جلسه شركت كردم .آقاي موسوي اردبيلي از مسئولين مطبوعات خواست

 60روزنامه ميزان توقيف و مدير آن رضا صدر زنداني شد كه با فشار همه

كه دست به تشنج و جوسازي نزنند و قانون مطبوعات مصوب شوراي

جانبه روزنامه انقالب اسالمي ،رياست جمهوري ،قطب زاده ،مهندس
4

انقالب را گردن بگذارند .بعد از آن هم متني تهيه شد و همه مسئولين

بازرگان و بسياري ديگر در تاريخ  30فروردين  60از آن رفع توقيف شد.

مطبوعات حاضر در جلسه آنرا امضا و تعهد كردند كه پا را از قانون

در  30فروردين ماه  60آقاي محمد منتظري و ديگر اعضاء هيئت بررسي

مطبوعات فراتر نگذارند و مفاد آنرا اجرا كنند و محترم بشمارند .بعد از

شايعه شكنجه ،اعالم كردند كه در زندانهاي جمهوري اسالمي شكنجه

5

اعالم ختم جلسه آقاي موسوي اردبيلي بمن گفتند ’’ :آقاي جعفري شما

وجود ندارد” .و اتهام وارده به روش بازجويي و بازپرس از طرف يكي از

بمانيد‘‘ .من در دفتر ايشان ماندم و بعد از اينكه همه رفتند ،با هم پيرامون
كار روزنامه ،چماقداري و شكنجه به بحث وگفتگوپرداختيم كه خالصه آن

مقامات كشور ،به هيچ وجه صحيح نمي باشد“.
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9

هيئت سه نفره و بستن روزنامه انقالب اسالمي

بشرح زير است :آقاي موسوي اردبيلي گفت ’’ :آقاي جعفري ،روزنامه شما

بعد از تشكيل هيئت سه نفره حل اختالف درهفته اول ارديبهشت ماه

تشنج مي آفريند ،دروغ و مطالب نادرست مي نويسد ،چرا جلو آن را نمي

1

گيريد؟‘‘ در پاسخ گفتم شما بفرمائيد كدام مطلب دروغ يا نادرستي نوشته

 0360اين هيئت مسئولين مطبوعات كشور را به جلسه اي در وزارت كشور

است؟ در جواب گفت ’’ :آقاي جعفري اگر شما نمي فهميديد شما را مدير

دعوت كرد .نويسنده به عنوان مسئول روزنامه انقالب اسالمي در اين جلسه

روزنامه انقالب نمي كردند و اگر من هم وارد نبودم دادستان كل كشورنمي

شركت كردم .در اين جلسه از همان اول حمله به روزنامه انقالب اسالمي

شدم .بيائيد و دست از اين كارها برداريد و تشنج آفريني نكنيد! ‘‘.من گفتم

شروع شد و آقاي يزدي گفت ’’ :روزنامه انقالب اسالمي  06تخلف دارد‘‘.

منظور شما را درست درك نمي كنم .آقاي اردبيلي گفت ’’ :آقاي جعفري

من پرسيدم آن تخلفات كدام است ،بگوئيد من جلو آنها را بگيرم در جواب

شما مي فهميد من چه مي گويم و منهم مي فهمم كه شما چه مي گوئيد.

گفتند ’’ :الزم نيست كه بگوئيم ،ما آنها را تحويل مقامات قضايي كشور مي

شما در مورد آقاي بني صدر هرچه مي خواهيد بنويسيد ولي در مورد

دهيم و بعد متخلف را اعالن مي كنيم ‘‘.من گفتم اگر چنين است پس چرا

ديگران چيزي ننويسيد كه كشور متشنج شود! ‘‘.در پاسخ گفتم آيا ما

مرا به اينجا دعوت كرديد؟ دعوت كرديد كه فقط بگوئيد كه ما تخلف كرده

دروغي نوشته ايم؟ تهمتي به كسي زده ايم؟ آيا ما حق نداريم در مورد

ايم؟ آيا نبايد من كه مسئول روزنامه هستم بدانم تخلف ما كدام است؟

مسائل و مشكالت كشور چيزي بنويسيم؟ باز در جواب گفت ’’ :خير آقاي

سپس دو مورد از آن تخلفات را گفت ’’ :يكي اينكه ما چرا در روزنامه به

جعفري منظورم اينست كه در مورد ديگران چيزي ننويسيد!‘‘.

اعدامهاي خياباني اعتراض كرده ايم و تيتر زده ايم  ” :در مقابل چشم حيرت
8

زده مردم در شمس العماره چند نفر را بداركشيدند “.و دوم چرا ما باآقاي

بعد از اين از آقاي موسوي اردبيلي پرسيدم آيا به نظرشما چماقداري
به نفع اسالم و جمهوري اسالمي است و يا به ضرر آن؟ ايشان در جواب

هادوي يكي از اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان و اولين داستان انقالب

گفتند ’’ :اينها زندان رفته ها هستند ،انقالبيون و زجركشيده ها هستند‘‘.

مصاحبه انجام داده ايم 9‘‘.كه در واقع هيچكدام از اين دو مورد تخلف نبود.

گفتم آقاي اردبيلي من فرض مي كنم كه همه اينها كه مشغول چماقداري

فقط بهانه بود ،چون درآن زمان هنوز نمي توانستند آشكارا بگويند كه

هستند فرزندان امام جعفر صادق هستند ،با وجود همه اينها آيا چماقداري

وجود اين روزنامه مانع قبضه كردن قدرت است .درآن جلسه آقاي

به ضرر جمهوري است يا به نفع آن ،و آيا بايد جلوي آنرا گرفت يا خير؟
باالخره پس از گفتگوي زياد گفتند ’’ :چماقداري درست نيست و به ضرر

 3ـ .به كتاب غائله چهاردهم اسفند  0359چاپ اول  0364نوشته ي دادگستري
جمهوري اسالمي ص  569و 564مراجعه كنيد.

اسالم است ‘‘.گفتم حال كه چنين است آيا وظيفه شما به عنوان دادستان
كل كشور اين نيست كه جلوي اين چماقداري ها را بگيريد؟ ايشان در

 4ـ شرح كامل مبارزه براي حفظ آزادي مطبوعات و رفع توقيف روزنامه ميزان از
شماره  501تا  508روزنامه انقالب اسالمي آمده است

ناشناسي هستند كه دست به اين اعمال مي زنند و تا مأمورين ما مي رسند،

 5ـ اول هيئت بررسي شكنجه بود ،بعد شد هيئت بررسي شايعه شكنجه

آنها فرار مي كنند وقتي مأمورين ما را هم مورد ضرب و شتم قرار مي دهند

 6ـ روزنامه انقالب اسالمي شماره  ،501يكشنبه  30فروردين  60صفحه  8ستون
آخر و ساير جرايد روز كشور.

و انقالبي هستند ‘‘.به آقاي موسوي اردبيلي گفتم من سردسته اينها را مي

 1ـ بخشي از مباحث جلسه در سرمقاله (حضور در جلسه سه نفره حل اختالف)
شنبه  09ارديبهشت ماه  60شماره  598روزنامه انقالب اسالمي به قلم اينجانب آمده
است.

 0ـ نگاه كنيد به روزنامه انقالب اسالمي شماره  499دوشنبه  95اسفند ماه  59و
ساير جرايد روز كشور.

 8ـ روزنامه انقالب اسالمي شماره 598

جواب گفتند ’’ :ما نمي توانيم جلوي آنها را بگيريم اينها جوانها و گروههاي

كاري از ما ساخته نيست ولي خوب اينها مسلمان زندان رفته ،شكنجه ديده
شناسم اگر شما به من حكم بدهيد و پشت آن بايستيد مي توانم آنها را

 9ـ اين مصاحبه بتاريخ يكشنبه  94اسفند ماه در شماره  498روزنامه انقالب
اسالمي آمده است.

 9ـ مشروح اين بحث و گفتگو در جاي مناسب ديگري خواهد آمد.
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ميرحسين موسوي مديرمسئول روزنامه جمهوري اسالمي شديدا به من

قرارداد .وي در سخنراني خود در هفت خرداد 60درحسينيه جماران كه

حمله كرد و اعضاي هيئت هم حرفي بميان نمي آوردند تا اينكه آقاي

نمايندگان مجلس ،هيئت دولت و بعضي ديگر حضور داشتند ،چنين گفت’’ :

عبدالعلي بازرگان كه بعنوان نماينده ميزان شركت كرده بود بدفاع

مجلس باالترين مقامي است در اين مملكت ،مجلس اگر رأي داد و شوراي

برخاست .از جوجلسه و روالي كه داشت كامال مشهود بود كه هيأت ،تصميم

نگهبان هم رأي را پذيرفت هيچكس حق ندارد يك كلمه راجع به آن

خود را به بستن روزنامه انقالب اسالمي و ميزان ،از قبل گرفته است و ما را

بگويد .من نمي گويم رأي خود را نگويد ،رأي خودش را بگويد ،اما اگر

فقط براي اطالع و خالي نبودن عريضه به آن جلسه دعوت كرده اند و غير

بخواهد فساد كند ،به مردم بگويد ،اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس

مستقيم اشاره كردند كه روزنامه بسته خواهد شد .بعد از جلسه ،جريان كار

كذا ،اين فساد اوست ،مفسد است و يك همچو آدمي مفسد في االرض
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را مفصل براي آقاي بني صدر گزارش كردم .سپس به عده اي از نزديكان و

است و بايد تحت تعقيب قراربگيرد ،مي گويند مملكت به بن بست رسيده،

كادر اصلي روزنامه گفتم :هرچه داريد بنويسيد و چيزي فروگذار نكنيد كه

اشتباه مي كنيد ،شما به بن بست رسيده ايد ،مملكت اسالم كه به بن بست

عنقريب روزنامه بسته خواهد شد .بعد از جريان چهارده اسفندماه 59

نمي رسد… اين حكومت اسالم را نگاهداريد .تاگفته ميشود مكتبي ،آقايان

دانشگاه تهران ،روحانيت حاكم با در دست داشتن چراغ سبز از آقاي

مسخره مي كنند ،مكتبي يعني اسالمي آنكه مكتبي را مسخره مي كند

خميني تصميم گرفته بود كه آزاديخواهان ،مخالفين استبداد ديني،

اسالم را مسخره مي كند اگر متعمد باشد مرتد فطري است و زنش بر او

مخالفين استقرار واليت فقيه و نيز شخص رئيس جمهور را كه بصورت رهبر

حرام است مالش هم نبايد به ورثه اش داده شود و خودش هم بايد مقتول
شود‘‘.

اپوزيسيون در آمده بود به هر قيمتي از صحنه حذف كنند و يا اينكه او را به

6

ماشين امضاء تبديل نمايند .براي اجراي اين برنامه با در دست داشتن قوه

بعد از ختم اين سخنراني هادي غفاري و ناطق نوري و ديگر سران

مقننه ،قوه مجريه ،قوه قضاييه ،كميته و سپاه آزادانه به سخنرانيهاي

چماقداري به رقص و پايكوبي پرداختند و گفتند كه ’’ :امام كار را تمام
كرد‘‘.

مخالفين حمله برده به ضرب و شتم آنان مي پرداختند .به دفاتر همآهنگي

متعاقب آن ،دهم خرداد آقاي مسعودي مشاورحقوقي رياست جمهور

همكاريهاي مردم با رئيس جمهور در شهرستانها يورش برده به دستگيري و

بازداشت شد و  00خرداد آقاي احمد سالمتيان نماينده مردم اصفهان در

زنداني كردن بعضي از اعضاء آن دست يازيدند.
هيئت سه نفره كه وظيفه اش حل اختالف بود ،خود بصورت يكي از

مجلس شوراي اسالمي كه از سوي دفتر همآهنگي همدان براي ايراد

مدعيان در آمد و با همدستي و همآهنگي شوراي عالي قضايي و دولت

سخنراني به آن شهر دعوت شده بود مورد ضرب و شتم چماقداران قرار

دست بكار پرونده سازي و تكميل نمودن آن جهت هموار كردن راه ،براي

گرفت و تهديد به مرگ شد 1و با لباس پاره پاره به مجلس شوراي اسالمي

كوتاه كردن دست رئيس جمهور از دخالت در اموركشور و نهايتا حذف وي

آمد .در همين روز سخنگوي هيئت سه نفره اعالم كرد ’’ :سخنرانيها و

پرداخت .در  06ارديبهشت سخنگوي هيئت سه نفره اعالم كرد ”:روزنامه

مصاحبه هاي مطبوعاتي رئيس جمهور تخلف از بيانيه ده ماده اي امام و

انقالب اسالمي در طرح مسأله گروگانها تخلف قطعي از فرمان امام كرده

قانون اساسي است‘‘.

است 0“.و در 99ارديبهشت  60جهت كوتاه كردن دست رياست جمهور
بازداشت نويسنده در يزد

درهمه ي اموراليحه ي حذف ( فرمان همايوني؟) را درمجلس به تصويب
رساندند و در اين رابطه رجايي نخست وزيرگفت ’’ :هدف من از پيشنهاد

دفتر همآهنگي يزد از مدتها قبل براي ايراد سخنراني درجلسه

اين اليحه دقيقا همان است كه با مديركل بانك مركزي همآهنگي ندارم ،با

افتتاحيه خود در تاريخ  04خرداد ماه 60از اينجانب دعوت كرده بود .و من

در 5خردادماه  60آقاي عليرضا

كه براي انجام پاره اي امور به استان خراسان سفركرده بودم از طريق دفتر

نوبري مديركل بانك مركزي در نامه اي به نمايندگان مجلس گفت ’’ :با

روزنامه در تهران مطلع شدم كه چندين بار استاندار يزد تماس گرفته و

صداي بلند اعالم مي كنيم كه اگر گناه ما ناهمآهنگي بانوع جديد قرارداد

گفته است به آقاي جعفري بگوئيد سخنراني خود را در يزد لغوكنند.

وثوق الدوله 3است ما بدين ناهمآهنگي افتخار مي كنيم ، 4 ‘‘.چون مسئله

چهارشنبه  03خرداد به تهران بازگشتم بعضي ها گفتند كه بهتر است شما

پرونده سازي عليه رياست جمهور آشكارشده بود ،آقاي بني صدر در پاسخ

به يزد نرويد و از سخنراني صرفنظر كنيد ولي من اينكار را صالح ندانستم و

نامه شورايعالي قضايي گفت ’’ :آقاي بهشتي! وقتي مدعي خودقاضي است و

پنجشنبه  04خرداد با هواپيما عازم يزد شدم .در فرودگاه يزد رئيس

اينگونه پرونده سازيهاي مفتضح را مي كند دادرس خدا است‘‘.

فرودگاه آقاي نمازي گفت ’’ :آقاي جعفري ،استاندار با شماكار دارد ‘‘.تلفن

مسئول هالل احمر همآهنگي ندارم‘‘.
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استانداري راگرفت و گوشي را بمن داد .آقاي ثقفي استاندار بعد از خيرمقدم
حمله مستقيم آقاي خميني

و احوالپرسي گفت ’’ :چون كساني كه شما را دعوت كرده اند شناخته شده

سرانجام آقاي خميني از ترس اينكه اگر جلوي رياست جمهوري و

نيستند و نادرست هستند وصالحيت ندارند ،شما سخنراني نكنيد‘‘.

مهندس بازرگان كه اين بار متحدا وارد ميدان شده بودند گرفته نشود

درجواب گفتم :شما مدركي و يا دليلي برنادرست بودن آنها در دست داريد؟

ممكن است شيرازه ي امور از كنترل آنها خارج شود و قدرت از دستشان

اظهار داشت ’’ كه داليل را نميشود تلفني گفت‘‘ و اضافه كرد ’’ كه آيا قبل

بدر رود با وجوديكه قبال براي حذف رئيس جمهور به سران حزب جمهوري

از سخنراني مي شود شما را مالقات كرد؟‘‘ گفتم باكمال ميل و آدرس منزل

اسالمي و دستياران ديگرآنها چراغ سبز داده بود ،خود مستقيم به كمك
آنها شتافت و رياست جمهور و آقاي مهندس بازرگان را مورد حمله شديد

 5ـ آقاي خميني در اين سخنراني با اشاره دست و با حالت عصبانيت مخاطب خود
را نشان مي داد و منظور آقاي خميني آقايان بني صدر ،مهندس بازرگان ،احمد
سالمتيان و احمد غضنفرپور بود .كه وقتي گفت مملكت به بن بست نرسيده است
شما به بن بست رسيده ايد اشاره وي رفت بسوي بازرگان و هنگامي كه گفت مكتبي
را مسخره ميكنند اشاره دست رفت سوي سالمتيان و غضنفرپور.

 0ـ روزنامه انقالب اسالمي شماره  539و ساير جرايد كشور.
 9ـ روزنامه انقالب اسالمي چهارشنبه  30ارديبهشت شماره  543و ساير جرايد.
 3ـ منظور اينست كه آزادي گروگانهاي آمريكايي كه بر اساس قرار داد الجزاير
صورت گرفت در عمل شبيه قرارداد وثوق الدوله بوده است.

 6ـ روزنامه انقالب اسالمي ،شماره  1 ، 550خرداد 60و ساير جرايد كشور.

 4ـ سه شنبه  5خرداد 60روزنامه انقالب اسالمي شماره .548

 1ـ نگاه كنيد به روزنامه انقالب اسالمي شماره  ،553سهشنبه  09خردادماه سال 60
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نماينده روزنامه را به وي دادم .بعد از نيم ساعتي آقاي صالحي از دفتر آقاي

كننده در تظاهرات پانزدهم خرداد45ـ  50هزار نفربوده است و اين به

صدوقي به همراه آقاي شعشعي نماينده استاندار به منزل نماينده روزنامه

معناي شكست آقاي خميني است و نشان مي دهد كه حزب و آقا قدرت

وارد شدند و بعد از احوالپرسي بحث شروع شد ،آنها كوشش كردند با

بسيج مردم را از دست داده است و براي آقا تحمل اين شكست بسيار

عنوان كردن بعضي مسائل مرا قانع كنند كه از سخنراني صرفنظركنم.

دردآور است .بنا براين آقا ازهم اكنون به زور و قدرت متوسل خواهد شد و
دست به كشتار خواهد زد و با استراتژي تكيه بر زور عمل خواهد كرد‘‘.

متقابال با ارائه دليل و پاسخ به مسائل مطروحه سعي كردم آنها را قانع كنم
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كه نگران سخنراني نباشند و من مسائل اختالف برانگيز را در سخنراني

روز  06خردادماه آقاي خميني فرماندهان نيروهاي مسلح را به جماران

مطرح نخواهم كرد .بعد از بحث و توضيح من در مورد مسائلي كه مطرح

فرا مي خواند و به آنها مي گويد كه ’’ شما در اين منازعات ابدا شركت

شده بود ،ظاهرا به نظر رسيد كه مسئله حل شده است و قرار شد كه روز

نكنيد و خود را از اين برخوردها كنار بكشيد و هركسي كه فرمانده شما

بعد خدمت آقاي صدوقي برسم و مطالب ايشان را بشنوم و نظراتشان را به

باشد ،از او تبعيت بكنيد و به تغيير فرمانده نيز كاري نداشته باشيد و تمام

آقاي بني صدر برسانم .بعد از حدود دو ساعت بحث آقايان رفتند و ساعتي

نيروي خود را مصروف جبهه جنگ و بيرون راندن دشمن از كشور كنيد‘‘.

بعد ،ازطرف دادستاني انقالب يزد مرا احضار كردند .وقتي به دادستاني برده
بستن روزنامه

شدم در آنجا متوجه شدم كه هدف اين است كه مرا نگهدارند تا وقت
سخنراني بگذرد و بعد آزادكنند .بعد ازگذشت چند ساعتي آقاي قدسي

روز هفدهم خردادماه بعد از اتمام كار و چاپ شدن روزنامه ،حدود

بازپرس دادسراي انقالب يزد ازمن بازجويي مختصري كرد و بعد از صرف

ساعت  3بعد از ظهر بود كه جهت رفتن به منزل از دفتر خودم به سالن

شام مرا با يك پيكان به همراه سه پاسدار ساعت  00شب روانه تهران

هيئت تحريريه آمدم و در آنجا ايستاده با بعضي از بچه ها شروع به گپ

كردند .هنگامي كه به تهران رسيديم از من پرسيدند ’’ :شما را كجا ببريم؟‘‘

زدن كردم .راديوآخرين خبرهاي روز را پخش مي كرد كه ناگهان در لحظات

گفتم :به دفتر رياست جمهور .آنها مرا به دفتر رياست جمهوري بردند و

آخر گفت ’’ :بدستور دادستان انقالب اسالمي مركز چهار روزنامه انقالب

درآنجا از من رسيدگرفتند كه صحيح و سالم وارد تهران شده ام.

0

اسالمي ،ميزان ،عدالت و خبرنامه جبهه تا اطالع ثانوي تعطيل اعالم مي
گردد ‘‘.با شنيدن اين خبر تمام كساني كه در روزنامه بودند ناگهان بهت زده

آقاي خميني و زور عريان

و هاج و واج ماندند و سرجاي خودميخكوب شدند.

بدليل نبود برنامه اي مشخص و معين از طرف آقاي بني صدر ،برنامه

همگي در يك بالتكليفي فرو رفتند و از من پرسيدند ،تكليف ما

حذف رياست جمهوري و استقرار ديكتاتوري بدون مشكل و مانع چنداني

چيست؟ گفتم كه فعال شما همه سرجاي خود باشيد و به روزنامه بيائيد تا

به سرعت به پيش مي رفت .و بعد از مراسم بزرگداشت  05خرداد اين

ببينيم چه پيش مي آيد .بعد به راننده روزنامه گفتم فورا مرا به منزل

مسئله مسجل شد.

برسان .بعد از رسيدن به منزل و ديداركوتاهي با خانواده با ماشين روزنامه

براي بزرگداشت سالروز  05خرداد آقاي خميني ،حزب جمهوري

به دفتر رياست جمهوري رفتم .بعد از ديدار با بچه هاي دفتر ناگهان ديدم

اسالمي ،تمام روحانيت حاكم ،دولت ،سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و

كه عده اي از كاركنان روزنامه به دفتر رياست جمهوري آمدند .من كه در

همه ي ارگانهايي كه در اختيار داشتند براي تشويق و ترغيب مردم به

آن موقع در دفتر آقاي تقوي بودم بيرون آمدم و خطاب به كاركنان روزنامه

شركت در اين مراسم اطالعيه هاي جداگانه دادند .اما استقبال چنداني از

گفتم :همگي برگرديد به دفتر روزنامه ،هيچكس از كاركنان روزنامه اجازه

آن بعمل نيامد و بنا به گزارش ركن  9ستاد ارتش ،اطالعات شهرباني،

ندارد كه در دفتر رياست جمهوري بماند ،برويد بر سر كار خود تا مسئله

مخبرين روزنامه انقالب اسالمي ،حزب ملت ايران و بعضي ارگانهاي

روشن شود .بچه هاي روزنامه همگي خارج شدند و رفتند .بعد ازآن آقاي

اطالعاتي ،تعدادشركت كنندگان 9در اين مراسم درتهران كمتر از هفتاد

عليرضا نوبري مديركل بانك مركزي گفت ’’ :بچه ها بيائيد بحث كنيم

هزار نفر بود .و اين مسأله آقاي خميني را سخت عصباني و نگران كرده بود.

ببينيم كه من از رياست بانك مركزي استعفا بدهم يانه!‘‘ من بالفاصله گفتم:

شب روز پانزدهم خرداد ،تيمسار فالحي رئيس ستاد مشترك ارتش به

ديگر بحث معني ندارد همين اآلن استعفا بده و برو ،از اين ببعد اگرهم

منزل آقاي بني صدر آمد و گفت ’’ :من هم اكنون ازشهرباني و از ركن دوم

استعفا ندهي ترا به بانك راه نمي دهند ،مضافا اينكه حَكَمي را كه آقاي بني

ستاد ارتش و ساير ارگانها اطالعات گرفته ام و قبال هم خواسته بودم كه

صدر براي حل مسئله شما با دولت تعيين كرده است يعني آقاي حسين

تظاهرات امروز را دقيقا گزارش كنند .طبق همه ي گزارشها جمعيت شركت

نمازي ،وي رأي داده است كه شما استعفا بدهيد .پس ماندن شما ديگر
صالح نيست و با وضعي كه پيش آمده فكر نمي كنم شما را به بانك راه
بدهند.

 0ـ براي اطالع بيشتر ازاين جريان به سرمقاله (آنچه دريزد گذشت و آزادي) روزنامه
انقالب اسالمي شنبه 06خرداد 60شماره  556و مطلب :محمدجعفري مدير روزنامه
انقالب اسالمي به دادسراي انقالب اسالمي يزد احضار گرديد و نيز به نامه ي آيت
الـله صدوقي به هيئت سه نفره حل اختالف در همين شماره مراجعه كنيد.

بعد از كمي گفتگو در اطراف اعالم تعطيل روزنامه و عواقب آن چون
همگي خطر را احساس كرده بودند و گيج و حيران ،آمادگي يك چنين
پيش آمدي را نداشتند ،بعضي ها شروع بدادن خبرهاي مختلفي كرده از

 9ـ حدود هفت نفري بعد از تظاهرات  05خرداد جمع شديم و با هم بر سر اينكه
تيتر روزنامه براي تظاهرات چه باشد بحث كرديم باالخره نتيجه بحثها اين شد كه
تيتر اول روزنامه شد ،بزرگداشت  05خرداد در تهران و شهرستانها برگزارشد .و
ضمن گزارش نوشتيم چند صد هزار نفر از مردم تهران از مسير هاي مختلف بسوي
دانشگاه تهران ،دست به راهپيمايي زدند .با وجوديكه از ارقام نسبتا دقيق شركت
كنندگان مطلع بوديم حقيقتا جرأت نكرديم كه اصل ارقام را بيان داريم .بر اساس
اطالعات تيمسار فالحي شركت كنندگان در تظاهرات  05خرداد  45تا  50هزار نفر و
طبق اطالعات حزب ملت ايران  60تا10هزار و بنا بگفته و گزارش مخبرين روزنامه
انقالب اسالمي  50تا 60هزار نفر و ساير مراكز اطالعاتي نيز ارقامشان در اين حول و
حوش بود.

جمله يك خبر مي گفت ’’ :بدستور آقاي خميني ،احمدسالمتيان،
احمدغضنفرپور ،سعيدسنجابي ،سودابه سديفي ،عليرضا نوبري دستگير و
اعدام خواهندشد و محمد جعفري ،مصطفي انتظاريون ،امير حسيني،
محمدمبلغ دستگير و زنداني مي شوند ‘‘.خبرديگري مي گفت كه ’’ عده اي
قرار است دستگير و بالفاصله اعدام و عده ي ديگري باز داشت شوند ‘‘.در
هرحال هيچ كسي بدرستي نميدانست كه هم اكنون چه بايدكرد؟ از طرفي
آقاي بني صدر هم براي بازديدجبهه به همدان و از آنجا به كرمانشاه رفته
 3ـ نگاه كنيد به كتاب جامعه شناسي زندان و زندانبان از همين نويسنده
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بود.روز هيجدهم خردادماه قرار شد كه من و سالمتيان هردو به اتفاق با

راه رسيدند ،بسيار خسته و كوفته به نظر مي رسيدند .عالوه برفرماندهان

هواپيماي نظامي به كرمانشاه برويم و با آقاي بني صدر تبادل نظركنيم كه

ارتش تيمسار فالحي و تيمسار ظهيرنژاد ،سرهنگ عطاريان ،ابوشريف و

اين عمل ممكن نشد .روز بعد بازهم در دفتر رياست جمهوري عده اي از

چند نفر از اهالي كرمانشاه و سه نفر جوان ديگر كه يكي از آنها به طوريكه

بچه ها بالتكليف جمع شدند و بدون هدف مشخص گفتگو مي كردند و عده

بعدا مطلع شدم فرزند آيت اهلل عالمي همداني بود و آن دونفر ديگر هم از

اي نيز ترتيب روزنامه اي را براي چاپ دادند واز طريق چاپخانه لوحه كه در

اعضاء سازمان مجاهدين بودند با بني صدر صحبت كردند و نواري هم براي

تمام مدت بخشي از روزنامه انقالب اسالمي در آنجا چاپ مي شد ،آن شماره

آقاي بني صدر آورده بودند .معاون استاندار ايالم آقاي دانش منفرد نيز آنجا

مخصوص را بچاپ رساندند و بعد آنرا توزيع كردند .هنگامي كه قسمت

بود.

اعظم آن پخش شده بود پاسداران دادستاني ريخته و آنچه را كه مانده بود

آقاي بني صدر در اطاق خودش بود و افراديكه آمده بودند آقاي بني

ضبط كردند .در زندان بودم كه شنيدم آقاي ايزدي مسئول و صاحب

صدر را مالقات كنند ،مي رفتند و صحبت مي كردند و باقي هم باتفاق

چاپخانه را باز داشت كرده و چاپخانه اش را نيز مصادره كرده اند .يكمرتبه

محافظان آقاي بني صدر و آقاي انتظاريون و معاون استاندار ايالم و خبرنگار

هم در زندان اوين از من سوالهايي در مورد آقاي ايزدي كردند كه درجاي

خبر گزاري جمهوري اسالمي در اطاق ديگر مشغول گپ زدن بودند .وقتي

خودش به آن مي پردازم .تا روز نوزدهم ممكن نشد كه به كرمانشاه بروم .در

من نزدآقاي بني صدر رفتم ،پرسيد ’’ :اوضاع و احوال چيست؟‘‘ مختصري

روز هيجدهم و نوزدهم تظاهرات پراكنده اي اينطرف و آنطرف صورت

در مورد وضعيت تهران با ايشان صحبت كردم و چند نامه ايكه بنا بود امضاء

گرفته بود و بطوريكه گزارش شده بود ،تظاهرات پراكنده و خيلي كم بود و

كند جلويشان گذاشتم و مختصري هم به گزارشهاي تهيه شده از دفتر

جسته وگريخته مجاهدين آنرا ترتيب داده بودند.آنها هم براي خالي نبودن

رياست جمهوري نگاه كرد .بعد از آن ،آن دوجوان مجاهد آمدند پيش آقاي

عريضه دست به يك چنين كاري زده بودند فقط بدين خاطر كه براي بحث و

بني صدر و بعد از دادن نواري به ايشان گفتند كه ما آمده ايم كه از طرف

حرف زدن بهانه داشته باشند و ابدا حاضر نبودند كه به طور جدي وارد عمل

سازمان به شما بگوئيم كه ’’ :ما آماده ايم تمام امكانات خود را در اختيار

شوند .روز هفدهم و يا هيجدهم بيانيه اي از جانب شوراي امنيت ملي صادر

شما بگذاريم و هر طور كه شما بفرمائيد عمل كنيم ،نيروهاي نظامي ما توان

و از صداي جمهوري اسالمي پخش شد كه درست اين بيانيه لحن يك بيانيه

رزمي بااليي دارند ‘‘.آقاي بني صدر گفتند كه اگر شما بتوانيدخمسه خبيثه

كودتا را داشت كه از جانب رهبران كودتا براي مهار كردن وضعيت به اطالع

را بزنيد مشكل كشور از بين مي رود .مشكل اين است و نه آقاي خميني.

مردم مي رسيد .لحن آن بسيار تند و شديد بود و براي ترساندن مردم از

بعد از حل اين مشكل آقاي خميني راهي جز انتخاب ما نخواهد داشت و

هرگونه حركت صادر شده بود .باالخره بعد از ظهر نوزدهم از دفتر رياست

خودش بطرف ما مي آيد .باز اينها گفتند ’’ :ما آماده ايم كه از شما هر نوع

جمهوري بمن خبردادند كه ’’ فردا صبح ساعت  8در ابتداي اتوبان كرج

حمايتي بكنيم و سازمان ما در اختيار شما است ‘‘.كامال روشن بود

آماده باشيد كه باتفاق تيمسار ظهيرنژاد فرمانده نيروي زميني به كرمانشاه

منظورشان بهره برداري از وضعيت است و نه حمايت از آقاي بني صدر .قبل

برويد ‘‘.پرونده اي هم براي آقاي بني صدر براي امضاء و چند خبر و گزارش

از اين تلگرافي از جانب آقاي خميني براي آقاي بني صدر رسيده بود كه

مختصري هم از تظاهرات پراكنده روزهاي  08و09خرداد ماه بود كه با خود

مضمون آن اين بود ’’ :فرماندهي كل قوا رفته است .اگر بخواهيد رياست

بردم.

جمهوري را حفظ كنيد بايد سه كار زير را انجام دهيد :نخست وزير را تائيد
قصد من از رفتن به كرمانشاه يكي اين بود كه در مورد اوضاع و احوال

كنيد ،قانون اساسي را تائيد كنيد و مصوبات مجلس را نيز توشيح كنيد‘‘.

و وضعيت روزنامه و چگونگي كار با آقاي بني صدر صحبت كنم و ديگر

آقاي بني صدر نيز جواب خيلي تند و شديد اللحني را براي آقاي خميني

اينكه بعضي از بچه ها پيشنهاد كرده بودند كه چون روزنامه در نوك پيكان

فرستاده بود.

حمله قرار دارد بهتر است كه فعال تا مشخص شدن وضعيت ،آنطرف ها بمانم

من قصد داشتم بعد از مالقات با آقاي بني صدر و گفتگو با ايشان،

تا بهتر در امان باشم.من هم صبح روز بيستم خردادماه حدود ساعت 1

بروم و در همانجاها در گوشه اي بمانم تا اوضاع مشخص شود .به آقاي بني

صبح در منزل با بچه ها و همسرم خداحافظي كردم و حقيقتا بدون فكر و

صدر نيز گفتم كه به نظرشما چكار كنم گفتند ’’ :بهتر است شما فعال اينجا

تصميم مشخصي با ماشين دفتر رياست جمهوري به اتوبان كرج رفتم .بعد

بمانيد تا وضع مشخص شود ‘‘.چون دردل مردد بودم و تصميم مشخصي

از ربع ساعتي تيمسار ظهيرنژاد همراه با چند درجه دار و عباس بيدقي

هم در بين نبود و قبال هم براي اين روزها فكري و تداركي نشده بود.

راننده اش رسيد و من نيز به آنها پيوستم و عازم كرمانشاه شديم .حدود

نميدانم چرا؟ اين دست و آن دست كردم و از پادگان خارج نشدم .تا اينكه

ساعت چهار و پنج بعد از ظهر بود كه به پادگان كرمانشاه رسيديم يكسره

حدود ساعت 00شب روز بيستم خردادماه تلويزيون هنوز خبرهاي ساعت

به باشگاه پادگان كه محل استقرار بني صدر ،فرماندهي كل قوا بود رفتيم.

00شب را پخش مي كرد كه در آخرين خبر خودش گفت ’’ :آقاي بني صدر

در آنجا مطلع شديم كه آقاي بني صدر جهت بازديد به ايالم و محمدآباد

از فرماندهي كل قوا عزل شد ‘‘.به مجرد اينكه خبر را شنيديم جوٌ سنگيني

رفته و قرار است شب مراجعت كند .بعد از ظهر تيمسار فالحي فرمانده

بر آنجا حاكم شد و همه ي كساني كه در آنجا حضور داشتند بجز معاون

ستاد مشترك نيز وارد شد و در آنجا به تيمسار ظهيرنژاد خبردادند كه

استاندار ايالم در حيرت فرو رفتند .بعد از شنيدن اين خبر من بالفاصله

تلگرافي به آقاي خميني بزند و حمايت خودش را از آقاي خميني به عنوان

پيش آقاي بني صدر رفتم .تنهابود .صورتش برافروخته و خسته ،اما

فرمانده كل قوا اعالم دارد .او خيلي ناراحت شد و باالخره با چانه زدن و كم

كوشش مي كرد كه برخودش مسلط باشد .به ايشان گفتم ،نظر شما در مورد

و زياد كردن ،متن تلگرافي راآماده و اجبارا آنرا مخابره كرد .بعد از اين آقاي

اين خبر چيست؟ گفتند ’’ :هرچيزي را كه كسي به ديگري بدهد ،ميتواند از

ابوشريف( عباس آقا زماني) وارد پادگان شد ،تقريبا اكثر فرماندهان ارتش

او پس بگيرد و اين مسئله مهمي نيست ،فرماندهي كل قوا را آقاي خميني

آمدند ،آنها تا حدودي در جريان كار بودند و فهميده بودند كه چه حوادثي

داده و حاال پس گرفت .اما رياست جمهوري را كه او نداده است ‘‘.از اين

در شرف وقوع است .چون آقاي خميني يكي دو روز قبل غيرمستقيم و

گفته و طرز بيانش كامال پيدا بود كه هنوز فكر مي كرد آقاي خميني نمي

سربسته به آنها گفته بود كه وارد معركه سياسي نشوند و به اين و آن كاري

خواهد و يا نمي تواند تا اين حد پيش برود كه او را از رياست جمهوري خلع

نداشته باشند .حدود ساعت  1بعد از ظهر آقاي بني صدر و همراهان از گرد

كند و شايد فكر مي كرد كه توده ها قادرند پشت او بايستند و از او حمايت
1

كنند و رياست جمهوري او را حفظ خواهند كرد و مانع كودتا عليه وي

سپردم و همانجا بي حركت ماندم و تماشاگر گفتگوي آن سه نفر با پاسدارها

خواهند شد.

بودم تا اينكه سرانجام اين پاسدارها دور ما حلقه زدند و بالفاصله جيپ آهو

آقاي الف ـ ي هم كه از اوضاع و احوال و تصميم آقاي خميني مطلع

كه در بيرون پادگان ايستاده بود به داخل پادگان آمد و ما را سوار اين

شده بود چنانكه بعدا مطلع شدم گفته بود ’’ :اگر آقاي بني صدر بخواهد از

اتومبيل كردند و به مقر سپاه كرمانشاه كه محل ساواك در رژيم گذشته بود

همين جا برود ،امكانات آماده است و مي تواند به راحتي خارج شود و برود.

بردند .هنگامي كه به مقر سپاه رسيديم بعد از اينكه اسامي ما را جداگانه

چون اوضاع خيلي خراب است و اگر به تهران برود معلوم نيست كه چه

پرسيدند و يادداشت كردند ،ما را بدرون سلولي كه سه تخت سه طبقه

برسرش خواهد آمد! ‘‘.ولي آقاي بني صدر تصميم گرفته بود كه به تهران

داشت هدايت كردند.

برگردد .خالصه من هم باز نميدانم بچه جهتي اين دست و آن دست كردم.

در سلول چند نفر ديگر به غير از ما بودند ،هنوز آفتاب طلوع نكرده

بعد از اين كه نماز صبح را خواندم و باز هم نمي دانم چرا نماندم كه با آقاي

بود .من چون شب نخوابيده و خسته بودم روي يكي از تختهاي طبقه اول با

بني صدر و ديگران به تهران برگردم ،تصميم گرفتم كه خودم برگردم و

يك شلوارنظامي و يك كت قهوه اي كه بتن داشتم دراز كشيدم و به خواب

آماده شدم كه از پادگان خارج شوم از بچه ها خداحافظي كردم و با آن سه

رفتم .چندساعتي خوابيده و در خواب عميقي بودم كه شخصي مرا صدا زد.

نفر ديگر راه افتاديم.

بعد از اينكه بيدارشدم پاسداري كه بدرون سلول آمده بود گفت ،بيدارشويد
آقا با شما كار دارند.
من بلند شدم و روي همان تخت طبقه اول نشستم .پسر آيت الـله

فصل اول

عالمي همداني كه صورتي سفيد و عينكي پنسي به چشم داشت و قيافه
ظاهريش شبيه به غربيها بود همراه آن دو نفر ديگر روي تخت روبروي در

دستگيري وسيله سپاه

نشسته بودند .چند دقيقه كه گذشت جوان معممي با عمامه اي مشكي كه

هنوز هوا تاريك بود كه با آن سه نفر ديگر از باشگاه افسران كه در

حدود95سال داشت به سلول وارد شد و آمد درست روبروي من ايستاد .ما

وسط پادگان قرار داشت براه افتاديم ،آن سه نفر جلوي من بودند و من

همه سالم كرديم .بعد از سالم ،آقا قيافه مرا بدقت ورانداز كرد و جا خورد.

پشت سر آنها مي آمدم كه ناگهان نزديك در جبهه پادگان شخصي كه

من احساس كردم كه به او خبر داده بودند كه مدير مسئول روزنامه انقالب

لباس افسري بتن داشت ،وانمود كرد كه افسر نگهبان درب جبهه است،

اسالمي را دستگير كرده ايم و آمده بود كه قيافه مدير مسئول روزنامه را

گفت ’’ :كارت شناسايي خود را ارائه دهيد ‘‘.تا چشم من به اين ريخت و

ببيند ،در انتظار ديدن قيافه اي ديگر بود مثال قيافه اي شبيه آلمانيها و يا

قيافه افتاد شستم خبردار شد كه اين شخص نبايد افسر ارتش باشد ،بهر

آمريكاييها و شيك و ترگل ورگل! بعد از اينكه قيافه مرا خوب ورانداز كرد از

حال من با وجوديكه ممكن بود بالفاصله نزد آقاي بني صدر برگردم اصال بي

من پرسيد ’’ :به نظر شما اين آقاي بني صدر آمريكايي و مجاهد نيست و
روزنامه شما در خط آمريكا نيست؟‘‘

حال و بي حركت كمي عقب تر از آنها ايستادم.
آن سه نفر كه جلو بودند ،كارت شناسايي كه داشتند ارائه دادند .اين

ضمن طرح اين سئوال و تحليل كردن مسأله ،فحاشي به آقاي بني

شخص 0كمي كارت آنها را ورانداز كرد و در اين اثنا ديديم كه چند پاسدار

صدر را نيز شروع كرد و گفت ’’ :بني صدر نمي گذارد كه ما در جنگ پيروز

همراه با اين به ظاهر افسر ارتش ما را محاصره كردند .يك جيپ آهو بيرون

بشويم .اين مرد آمريكايي است ‘‘.من سعي كردم با ماليمت پاسخي به او

درب جبهه مستقر بود .من در محل خودم ايستادم ،آن سه نفر كمي به

بدهم اما هنوز چند كلمه اي نگفته بودم كه او كمي تند شد و دوباره،

اينطرف و آنطرف پريدند و مي گفتند ’’ :اين كارت شناسايي ديگر چه مي

خودش شروع به صحبت كرد .احساس كردم كه اين آقا خيلي از مرحله

خواهيد؟‘‘ با اينكه برمن مسلم بود كه ما را بازداشت مي كنند و با وجودي

پرت است و پر شده و عاري از علم و اطالع .خاموش شدم و ترجيح دادم كه

كه هنوز امكان بر گشت به درون پادگان وجود داشت ولي تنها چيزي كه

ديگر حرفي نزنم .در اين لحظه پسر آيت الـله عالمي بدون اينكه طرف

آن موقع بفكرم خطورنكرد ،مسأله برگشت بود .مثل اينكه سرنوشت مرا

خطاب صحبت باشد به دفاع از من برخاست .تا اين بيچاره دهن باز كرد

درآنجا ميخكوب كرده بود .خيلي آرام و خونسرد خودم را بدست حوادث

توجه آقا به قيافه اين جوان سفيد رو با موي تقريبا بور بلند و كت و شلواري
مرتب و عينك پنسي جلب شد .چون قبال نتوانسته بود عقده اش را

 1بعد ها كه از زندان آزاد شدم ،روزي يكي از افراد حزب توده را كه از قبل مي
شناختم ديدم و طبق معمول صحبتهايي از اينطرف و آنطرف به ميان آمد .وي از من
پرسيد ’’ :مي دانيد چه كسي شما را در كرمانشاه دستگير كرد؟‘‘ من جواب دادم كه
مسلما سپاه پاسداران مرا دستگير كرد ولي اينكه بدستور چه مقامي دست به اين
كار زده بودند ،بطور دقيق برايم مشخص نشده است .يك احتمال اين است كه معاون
استانداري ايالم چون آن شب در پادگان و در مقر آقاي بني صدر بود اطالع داده
باشد كه مرا دست گير كنند و يا دادستاني انقالب .هركدام از اين مقامها كه دستور
داده باشند منشأ همگي يكي است ولي آنچه مسلم است اينكه چون سپاه و ساير
مقامات باالي جمهوري اسالمي اطالع داشتند كه آقاي بني صدر در مرحله اول از
فرماندهي كل قوا عزل خواهد شد و در مرحله بعد كار به عزل رياست جمهوري
خواهد كشيد .دستور دور كردن آقاي بني صدر از اطرافيانش را داده بودند و چون در
آن چند روز بحراني يعني بين تعطيل روزنامه انقالب اسالمي در  01خرداد ماه تا روز
بيستم خرداد ،از اطرافيان آقاي بني صدر تنها من در آن روز جهت مالقات با آقاي
بني صدر به كرمانشاه رفتم ،فكر مي كردند كه ممكن است اطالعات مهمي در مورد
آقاي بني صدر و برنامه هاي وي از من بدست خواهند آورد .اما وي گفت ’’ :آقاي آيت
كيوان كه بچه قهرود كاشان و فرمانده سپاه پاسداران و از طرفداران حزب توده بود
بمن گفت كه ما آقاي جعفري را دستگيركرديم‘‘.

برسرمن خالي كند زيرا ديده بود كه قيافه من با قيافه حزب الهي ها هيچ
تفاوت ندارد .از طرف ديگر من خاموش شده و سرم را پائين انداخته به
حرفهاي او گوش مي دادم .حاال كه آقاي عالمي شروع به دفاع كرد ناگهان
مثل اينكه برق او را گرفته باشد ،نگاه تندي به او كرد و با لحن زننده اي
گفت ’’ :توحرف نزن اي آمريكايي…‘‘ بعد از آن ،آقا از سلول خارج شد.
صبحانه آوردند .هنگامي كه مشغول صرف صبحانه بوديم من متوجه شدم
كه افراد سپاهي مي آمدند و از پشت سوراخ سلول قيافه ما را ورانداز مي
كردند چون برايشان مهم بود ببينند قيافه مدير مسئول روزنامه انقالب
اسالمي چگونه قيافه اي است .حدود ساعت  00صبح  90خردادماه مرا براي
بازجويي مقدماتي احضار كردند .بدرون دفتري رفتم كه يك سپاهي پشت
ميز نشسته بود ،يك صندلي هم بود كه من روي آن نشستم .طبق معمول
هر بازجويي اول شروع به پرسيدن احوال شخصي من كرد بعد از آن
محتويات ساكي را كه همراه داشتم كنترل كرد .دفترچه تلفن شخصي ام را
باضافه چندگزارش مختصر از تظاهرات08و09خرداد كه از دفتر رياست
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جمهوري براي اطالع رئيس جمهور بمن داده بودند و هنوز هم پيش من بود

مرا احضار كرد .خيلي خوب و با احترام با من برخورد كرد .باز طبق معمول

برداشت جز چند لباس زير و يك قرآن جيبي چيز ديگري همراه نداشتم.

شروع به پرسيدن احواالت شخصي من كرد .بعد در رابطه با آشنايي من با

سئوال و جواب خيلي مختصر بود .بعد از اين مرا به سلول برگرداندند .حدود

آقاي بني صدر سوالهايي مطرح كرد به دنبال آن علت همكاري مرا با آقاي

ساعت دو و سه بعد از ظهر ،پرسيدم ممكن است دوشي بگيرم ،گفتند آري

بني صدر پرسيد .در ضمن بازجويي از هر دري سخني مي رفت و چيزي مي

و مرا راهنمايي كردند و به حمام بردند.

پرسيد و بدون اينكه مسئله خاصي داشته باشد ،هرچه بنظرش مي رسيد
جسته و گريخته سئوال مي كرد بدون اينكه از علت دستگيريم چيزي

زندان ديزل آباد کرمانشاه

بگويد و اتهام مرا به من تفهيم كند .سپس بازجويي را خاتمه داد و پرونده را

ساعت  4يا  5بعد از ظهر همان روز ما را از زندان سپاه پاسداران به

بست وخارج از بازجويي وارد بحث شد .او خودش از آقاي بني صدر و

زندان ديزل آباد كرمانشاه بردند و درآنجا به بند انقالب تحويل دادند .در

خانواده اش اطالعاتي داشت كه برايم تعريف كرد و چنان وانمود مي كرد كه

زندان ديزل آباد پسر آقاي عالمي باضافه آن دو جوان مجاهد با من شروع

نشان دهد مسأله مهمي نيست.

به صحبت كردند و گفتند’’ :كه حاال خوب مي شود روي شما تبليغ كرد و

از او خواستم كه اگر ممكن است به خانواده ام اطالع دهم جواب مثبت

ميشود چنين و چنان كرد چونكه شما آدم معروف و مشهوري هستيد‘‘ و

داد و گفت ’’ :بفرمائيد اين تلفن ‘‘.به منزل خودمان در تهران تلفن كردم

گفتند’’ :ما اِل مي كنيم و بِل مي كنيم ‘‘.من از حرف هايشان احساس كردم

كسي منزل نبود ،به منزل پدر همسرم زنگ زدم ،مادر خانم گوشي را

كه اينها را آزاد مي كنند .چون اينها هميشه اينجور مسائل را پيش بيني

برداشت بعد از سالم و احوالپرسي گفتم كه من در كرمانشاه هستم و مرا

كرده اسامي جعلي و كارت جعلي همراه داشتند و براي كارهاي مختلف اقال

بازداشت كرده اند و فكر نمي كنم كه آزاد شوم .بطوريكه بعدا برايم نقل

محمل مناسبي از پيش براي هر اتفاق كه ممكن بود بيفتد آماده مي كردند.

كردند ،آنها باورشان نشده بود كه مرا بازداشت كرده اند و فكر كرده بودند

زندانبانها از من سئوال كردند’’ آيا اينها را مي شناسيد؟‘‘ گفتم خير!

كه شوخي كرده ام و آنها را دست انداخته ام .بعد از اينكه تلفن تمام شد

من اينها را نمي شناسم ،بطور اتفاقي به هم برخوردكرده ايم .و بطور دقيق

آقاي دادستان گفت ’’ :نه ،مسئله اي نيست و فقط سوال و جواب مختصري

هنگام بازداشت برمن معلوم شد كه اينها مجاهد هستند.

بوده است ‘‘.گفتم من كه مي دانم كه شما قدرت آزاد كردن مرا نداريد ،پس

من به اينها شماره تلفن منزل خودمان و دفتر رياست جمهوري را

چرا به آنها درستش را نگويم .بعد از اين بحثها او رفت و گفت ’’ :فردا

دادم و گفتم كه بعد از آزاد شدن به خانواده ام و يا دفتر رياست جمهور

بازجويي را دنبال مي كنيم ‘‘.شب از خبر راديو شنيدم كه آقاي گرمارودي
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اطالع بدهند كه من دستگير شده ام .اما اينها با آن حرفهايي كه زدند اين

تلگرافي به آقاي خميني زده و از آقاي بني صدر تبري جسته است.

كار ساده را هم انجام ندادند! علتش شايد اين بود كه چون افراد سازماني

روز  93خرداد باز آقاي دادستان بعد از ظهر آمد و اول آن سه نفر

بدون اطالع و موافقت سازمان خود كاري انجام نمي دهند و سازمان هم از

مجاهد را بازجويي مختصري كرد .بعدا مرا خواست و باز هم به طريق روز

قبل نسبت به من موضع داشت و يكي از اهداف آنها دوركردن مخالفين خط

قبل با احترام و مؤدبانه سوالهايي مطرح كرد .از نحوه سوالها كامال مشهود

مشي مجاهدين از دور و بر آقاي بني صدر بود ،آنها نمي خواستند كه

بود كه من آزاد نخواهم شد .زيرا دادستان خودش چندان آزادي عمل

تالشي براي آزادي من به عمل بيايد.

نداشت و از تهران دستور مي گرفت .و طبيعي بود كه در آن وضعيت تهران

در زندان ديزل آباد بند انقالب ،به آن سه نفر يك سلول دادند و مرا

دستور آزادي مرا نمي داد .اما چون اوضاع و احوال نيز بر آنها كامال روشن

هم به سلولي ديگر كه جواني از هواداران مجاهدين كه حدود هفده سال

نبود ،تمام رابطه ها را قطع نمي كردند و خيلي مؤدبانه و با احترام با من

داشت و درآنجا بود ،بردند .اين جوان محصل بود و اعالميه مجاهدين را

برخورد مي كردند .خالصه در اين دو روز بازجويي كوچكترين اتهامي كه

پخش كرده بود .او را به يكسال زندان محكوم كرده بودند و زماني كه من به

بشود براساس آن مرا در بازداشت نگهدارند ،وجود نداشت .بعد از اتمام

آنجا رفتم بطوري كه خودش مي گفت هنوزشش ماه ديگر از زندانيش مانده

بازجويي ها يكي دوساعتي فراغت يافتم .بعد از آن دوباره ما را صدا كردند و

بود .اين جوان آرم سازمان را نقاشي كرد و به ديوار سلول زد .بعد از نيم

به اتاق دادستان بردند .آقاي دادستان به آن دو مجاهد گفت كه تعهدي

ساعتي پاسداري آمد و آرم را كند و رفت .اين جوان دوباره آرم را كشيد و

بدهند و آزاد شوند .بعد نوبت به پسر آقاي عالمي رسيد ،براي ايشان

بديوار چسباند .باز بعد از ساعتي همان پاسدار آمد و آرم راكند و پاره كرد.

دادستان يكصد هزارتومان قرار صادر كرده بود .با صدور اين قرار متوجه

اين جوان براي سومين بار آرم را كشيد و بديوار زد .اينبار بازهم بعد از

شدم كه او را هم در آنجا آزاد نخواهند كرد و براي من هم بدون ذكر اتهام،

ساعتي اين پاسدار آمد و آرم را ديد و نگاهي به اين جوان كرد و بدون

قراري به مبلغ پانصد يا دويست و پنجاه هزارتومان صادر كرده و پرونده را

اينكه آرم را بكند برگشت .بعد از برگشتن پاسدار اين جوان هوادار رو كرد

بست و دستور حركت ما را براي اعزام به تهران داد .آن جوانهاي مجاهد از

بمن و گفت ’’ :به خاطر وجود شما در اينجاست كه اينبار اينها بامن كاري

پيش مي دانستند كه پسر آيت الـله عالمي را در آنجا آزاد نخواهند كرد

نكردند و اال اگر شما نبوديد پدر مرا در مي آوردند‘‘.

وحال با هم چگونه قرار گذاشته بودند اطالعي ندارم ولي آنها روز قبل مي
گفتند كه ’’ حاال خوب شد ،ما مي توانيم در بيرون روي شما و پسر عالمي

شب هنگام بعد ازصرف مختصري شام پاسداري آمد و گفت ’’ :آقاي

برعليه رژيم تبليغ كنيم و جوّي راه بيندازيم!‘‘

جعفري! شما پينگ پنگ بازي مي كنيد؟‘‘ گفتم بلي! مگر ميز داريد؟ گفت:
’’ بفرمائيد برويم ‘‘.وقتي من راه افتادم اين جوان نيز همراه من آمد وقتي

اعزام به تهران

وارد سالني كه ميز پينگ پنگ در آنجا قرار داشت شديم ،يكي از اين
پاسداران به اين جوان گفت ’’ :توچرا آمدي؟‘‘ او هم فوري در جواب گفت’’ :

حدود ساعت ده شب من و پسر آيت الـله عالمي را به همراهي يك

من همراه آقاي جعفري آمده ام ‘‘.و آنها با شنيدن اين حرف سكوت كردند.

راننده و دو پاسدار با يك ماشين جيپ به تهران اعزام كردند .حدود ساعت

با آنها كمي بازي كرديم و به سلول برگشتيم و خوابيديم.

 1بطوريكه خود وي در نامه اي به آقاي خميني نوشته بود وي از همان روز اول ورود
به دفتر رياست جمهوري به قصد جاسوسي براي آقاي صدوقي و آقاي خميني
همكاري با دفتر را شروع كرده است.

روز  93خرداد ماه حدود ساعت شش بعد از ظهر ،دادستان انقالب
كرمانشاه كه خودش از اهالي اسدآباد همدان و شخص ميانسالي بود ،آمد و
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شش صبح روز  94خرداد به تهران رسيديم و يكسره به طرف زندان اوين

را از اسالم و انقالب بيزار مي كنيد .كچويي گفت ’’ :شما حرفهاي ما را

رفتيم ،هنگامي كه به سه راه اوين كه بعدا به “ پيچ توبه“ مشهور شد

منتشر نمي كنيد و هرچه خودتان مي خواهيدمي نويسيد ‘‘.گفتم

رسيديم ،در آنجا باجه تلفني بود .به پاسداران گفتم مي شود تلفني به منزل

اينطورنيست .آيا تا همين اواخر نبود كه خبرنگار ما تمام مطالب آقاي

بكنم؟ .گفتند آري .من از ماشين پياده شدم و به باجه تلفن رفتم و به منزل

گيالني را مي آورد و ما همه ي آنها را چاپ مي كرديم؟ شما چه مطلبي به ما

تلفن كردم .همسرم گوشي را برداشت .بعد از سالم و احوالپرسي از حال

داديد كه ما آن را برايتان چاپ نكرديم؟ گفت ’’ :شما با ما همكاري نمي

بچه ها پرسيدم .بعد همسرم گفت كجاهستي؟ گفتم من فعال در سه راه

كنيد ‘‘.گفتم اشتباه مي كنيد اين شما هستيد كه با ما همكاري نمي كنيد و

اوين هستم و دارند ما را به زندان اوين مي برند .گفت من بيايم .گفتم ديگر

نه ما .در پاسخ گفت ’’ :راه اين همكاري چيست؟‘‘ گفتم حاال هم ما مي

شما را راه نمي دهند .بعد از آن او در عين مشكالت و ناراحتي خبرخوبي به

توانيم با هم همكاري كنيم و راه آن اينست كه با هم برسر مسائل مختلف

من داد و گفت ’’ :ما به آقاي مهندس رضا گل احمر گفتيم كه شما را

بحث كنيم و به هرنتيجه اي كه رسيديم آنها را انتشار دهيم و اين بهترين

دستگير كرده اند ‘‘.ايشان گفتند ’’ :حاال كه شما گرفتار شده ايد در همين

راه حل مسأله و همكاري است .در اينجا بود كه احساس كردم كه اينها هنوز

خانه بمانيد و تا آقاي جعفري آزاد شود ،منزل خودتان است و مشكلي

دارند دست به عصا راه مي روند و نمي خواهند همه ي پلهاي پشت سر خود

نيست و نگران نباشيد ‘‘.ما مستأجر آقاي مهندس گل احمر بوديم و قرار

را خراب كنند و راه را باز مي گذارند كه اگر موفق به رسيدن به هدف نهايي

بود كه خانه را تخليه كنيم و من قبل از اينكه بازداشت شوم دنبال اجاره

نشدند راهي براي بازگشت خود داشته باشند.

كردن جايي ديگر بودم .از اين خبر خيلي خوشحال شدم و كمي از نگرانيم

بعد از آن كه از دفتر مركزي زندان بيرون آمدم ،در راهروي دادسرا

كاسته شد ،بعد از اين گفتگوي تلفني خداحافظي كردم و به ماشين

آقاي عالمي را ديدم كه داشت اينطرف و آنطرف مي رفت .از وي پرسيدم

برگشتم .وقتي بعد از اجازه ورود ،ماشين بداخل زندان رفت ،ما در همانجا

چه خبر؟ گفت ’’ :گفته اند خبر بده سند بياورند تا آزاد شويد تلفن كرده ام

مانديم تا حدود ساعت  9صبح شد و پاسداران ما را تحويل زندان اوين

كه برايم سند بياورند ‘‘.از اين به بعد از او خبري پيدا نكردم و نفهميدم كه

دادند و رفتند .بعد از آن ما را به دادسراي زندان اوين بردند كه بعدا آنجا به

باالخره وي آزاد شد و يانه .در هرحال بعدها مطلع شدم كه مجددا وي را

” ايستگاه اتوبوس “ مشهور شد.

دستگير كرده اند.

براي اينكه بچه هايي را كه از بند هاي مختلف به دادسرا مي آوردند،
ورود به واحد  902اوين

چه قبل از بازجويي و چه پس از آن ،ساعتها آنها را در آنجا سرپا نگاه
ميداشتند و بعد از بازجويي بچه هاي هر بند را داخل صف بندها مي كردند

حدود ساعت  4بعد از ظهر مرا صدا زدند و گفتند دنبال اين پاسدار

و هنگامي كه در هر صف تعدادي جمع مي شدند ،بچه ها را به طرف بندها

برو .من و پاسدار به راه افتاديم تا رسيديم به جائيكه در بزرگ بند  909قرار

حركت مي دادند .كمي بعد در اين راهرو روزها و هفته ها با چشم بسته بچه

داشت .وارد راهرو بند شديم و رفتيم به داخل دفتر بند .در آنجا براي اولين

ها را نگه مي داشتند و گهگاهي هم براي ثواب و اجر اخروي هر پاسداري

بار چشم مرا بستند و ساك و جيبهاي مرا بازرسي كردند و از لوازمي كه

كه مي رسيد لگدي يا سيلي اي به بعضي ها مي زد .به اين علت بود كه

همراه من بود يك ماشين صورت تراشي و چند تيغ بود كه آنها را برداشتند

راهرويي راكه به درب بيروني دادسرا منتهي مي شد” صف اتوبوس “ يا “

و مابقي لوازم يعني لباسها و قرآن بود كه بداخل ساك گذاشتند و همانطور

ايستگاه اتوبوس” نامگذاري كرده بودند .هنگامي كه ما را بداخل راهروي

چشم بسته دست مرا گرفته بداخل سلولي بردند .و گفتند ’’ :چشمت را

دادسرا آوردند شعار زير كه با خط درشت و زيبا به ديوار زده بودند توجه ام

بازكن! ‘‘.وقتي چشم باز كردم ،خودم را درون سلولي ديدم كه درآن روز به

را بخود جلب كرد ’’ :چه رابطه اي است بين رياست جمهور و اشرف پهلوي

نظرم كثيف آمد .به در و ديوار آن خط كشيده شده بود و اسامي بعضي افراد

كه از آقاي بني صدر پشتيباني كرده است ‘‘.و زير آن نوشته بودند كه ’’

را روي ديوار نوشته بودند كه حكايت از اعدام افرادي و بازداشت افراد

چند روز ديگر آقاي بني صدر را هم به اينجا مي آوريم ‘‘.من در اينجا به

ديگري كه در اين سلول بوده اند ،مي كرد.
يك تشك ابري هم در آن سلول وجود داشت .در درون اين سلولها

خوبي متوجه شدم كه جوّ بيرون بسيارسنگين شده است و آقاي بني صدر

مستراح فرنگي و دستشويي نيز وجود داشت .به طوريكه وقتي زنداني را به

با خطر جدي روبرو است.
بعد از چند ساعتي كه كه در ايستگاه اتوبوس بوديم ما را به دفتر

اين سلولها مي فرستادند ،رابطه اش كامال با بيرون قطع مي شد .در همين

مركزي زندان اوين راهنمايي كردند ،هنگامي كه وارد دفتر مركزي زندان

سلول كوچك  910در 060سانتيمتري زنداني مي خوابيد و روزگار مي

اوين كه در آن موقع در ته راهرو دادسراي اوين دست راست قرار داشت و

گذرانيد .معموال اين نوع سلولها ويژه ايزوله كردن و قطع رابطه زنداني با

اطاق بزرگي بود ،شديم ،عده اي پاسدار ،بازجو و آقاي محمدكچويي رئيس

دنياي خارج است و بسته به اهميت شخص بازداشت شده از نظر بازداشت

وقت زندان اوين در آنجا بودند .تا من و آقاي كچويي همديگر را ديديم

كنندگان ،وي را به اين نوع سلولهاي انفرادي كه هيچ راهي به بيرون ندارد و

سالم و احوالپرسي كرديم .آقاي كچويي به پاسداران و كسانيكه در دفتر

حتي براي قضاي حاجت و دستشويي نيز احتياج به بيرون رفتن نيست ،مي

مركزي حاضر بودند گفت ’’ :اين آقاي جعفري را مي بينيد؟ مغز متفكر گروه

برند .برخالف بندهاي عمومي و سلولهاي ديگر كه در درون خود مستراح و

بني صدر است ‘‘.بعد آقاي كچويي روي خود را به من كرد و گفت’’ :چرا شما

دستشويي ندارد و زنداني را براي انجام اين امور روزانه چندين نوبت از

ضدانقالب شديد ،ما وشما در يك جبهه بوديم ،چرا اينطور شده است و چرا

سلول خارج مي كنند .معموال افراد مهم و كساني را كه حامل اطالعات

روزنامه شما درخط ضدانقالب است؟‘‘ در جواب گفتم كه حاال هم همينطور

هستند تا زمانيكه زير بازجويي هستند در اينگونه سلولها نگاه مي دارند

است و شما دليلي نداريد كه ما ضد انقالب هستيم .اگر داليلي داريد كه ما

براي اينكه هيچ نوع اطالعي از بيرون زندان يا افراد بازداشتي و سايرين به

ضد انقالب هستيم بفرمائيد .گفت ’’ :شما حقيقت را نمي نويسيد و خبرهاي

وي نرسد.

شما و مطالب روزنامه همه ضد انقالب است ‘‘.گفتم شما اشتباه مي كنيد ،ما

فكر كنم در واحد 909سلول  8بند 9بودم .وقتي مرا به داخل اين

درخط انقالب واقعي هستيم و شما داريد تيشه به ريشه انقالب و اسالم مي

سلول بردند تنها مونس من قرآن بغلي بود با زير نويس ترجمه آقاي معزي

زنيد و با اين كارهاي خود آبروي انقالب و اسالم را درجهان مي بريد و مردم

كه تاريخ والدت اولين فرزندمان عقيله را در برلين در پشت آن يادداشت
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كرده بودم .اين قرآن در اكثر مواقع در سفر و حضر همراه من بود .جز اين

نام برد و من دردل مي گفتم :چند ساعت ديگر اين چند نفر را كه وي نام

قرآن ديگر با دنياي خارج هيچ رابطه اي نداشتم نه از اخبار راديو وتلويزيون

برده است به او ملحق مي كنند .باز طبق معمول بعد از سئوال از احوال

خبري بود و نه از روزنامه و نه از كس ديگري .دنياي كامال تيره و تار و مبهم.

شخصيه من ،از مسئوليت مدير روزنامه ،حدود اختيارات مديرمسئول،

وقتي بداخل سلول وارد شدم همه چيز برايم تازگي داشت .من تا بحال

مسئوليت مطالب مندرج در روزنامه ،مجازات پيش بيني شده در قانون

چنين سلولهايي را نديده بودم و تنهايي به معناي واقعي را نيز تجربه نكرده

مطبوعات و مجازات اهانت به مقدسات مذهبي پرسيد كه به يك يك آنها

و چشم بستن را هم نديده بودم .تمام شب را راه آمده بوديم و در راهرو

پاسخ دادم .اين سئوال و جوابها حدود دو سه ساعتي طول كشيد .بعد از

دادسرا نيز چندين ساعت سرپا ايستاده بودم ،خسته و كوفته بعد از

ختم بازجويي آقاي محسني مرا تا دم در واحد 909برد و درآنجا تحويل داد

خواندن نماز روي تشك كثيف خوابيدم .من نمي دانم چقدر خوابيده بودم

و برگشت.

كه در سلول را زدند ،بلندشدم ديدم كه مقسم غذاست .يك نان لواش و

اين اولين تجربه محسوس من از زندان و بازداشت شدن بود چون قبال

يك بشقاب آش و بعد يك ليوان چاي و چند حبه قند از دريچه كوچك

درگير سلول و زندان نبوده ام و هيچ تجربه اي نداشتم .از وضعيت سلول

سلول داد و رفت .شام را خوردم و باز بعد از خواندن نماز خوابيدم تا صبح

خودم بسيار ناراحت بودم .چون انسان در يك گوشه آن قضاي حاجت مي

روز بعد كمي سرحال آمده بودم .باز موقع صبحانه نان لواش و يك ليوان

كرد و در گوشه ي ديگرآن مي خوابيد و نماز مي خواند .نسبتا تاريك و

چاي و كمي پنير دادند(.ناگفته نماند تا قبل از اينكه سيل بازداشتها به

كثيف بود .اين براي من خيلي نامطلوب بود و از اين شرايط بسيار ناراحت

زندان اوين سرازير شود ،در خود زندان يك نانوايي لواشي بود كه نان

بودم .درآن موقع نمي فهميدم كه تازه اينها شرايط خوبي است و بايد در

بسيار مطبوعي مي پخت .اما بعد از چند هفته اي تعطيل شد و زندانيان را از

انتظار خيلي بدتر از اينها بود .در هرحال از نظرخودم مرتكب جرمي نشده

آن نان مطبوع محروم كرد).

بودم كه حاال مي بايست به خاطرآن در اين شرايط بسر برم .با خودم مسأله

روز 96خرداد ،بعد از ظهر مرا صداكردند و گفتند كه چشمت را ببند،

را تجزيه و تحليل كردم و به اين نتيجه رسيدم كه گرچه مرتكب جرمي يا

شخصي دست مرا گرفت و راه افتاديم وقتي از واحد 909خارج شديم

خالفي نشده ام ولي در يك چنين جو سنگيني مي شود فهميد كه چرا مرا

چشمم را بازكرد و به طرف دادسرا سرازير شديم .در داخل راهرو دادسرا

بازداشت كرده اند .با اين حال نبايستي يك چنين شرايط بدي داشته باشم.

بعد از اندك مدتي مرا صدا زدند و بداخل اطاق بازجويي رفتم.

حداقل مي بايست مرا در زندان عمومي و يا درسلول مناسبتري با شرايط
بهتري نگاه دارند .براي اعتراض به بازداشت غير قانوني خودم و شرايط

شروع اولين باز جويي در اوين

بخصوص سلولي كه درآن بودم ،اين فكر به من دست داد كه اعتصاب غذا
بكنم.

هنگامي كه وارد اطاق بازجويي شدم ،بازجويي را ديدم كه پشت ميز
نشسته .بعدا معلوم شد اسم وي آقاي محسني است .در جريان بازجويي

اعتصاب غذا

معلومم شد كه او نسبتا به كارش وارد است و حساب شده و سنجيده
سئوال مي كند و نسبت به باز جوهايي كه من در طول  5سال و اندي در

روز 91خردادماه دست به اعتصاب غذا زدم .بعد ازظهر همان روز باز

زندان با آنها مواجه شدم او در كار خود تبحري داشت و قادر بود كه بدون

مرا براي بازجويي صداكردند .سئوالها در زمينه قانون مطبوعات ادامه پيدا

ضرب و شتم و نمايش تا حدودي از متهم حرف بكشد .وي همزمان كه

كرد .عالوه بر مجازاتهاي پيش بيني شده در قانون مطبوعات ،رسيدگي به

داشت از من سوال ميكرد ،از دونفر ديگر نيز بازجويي بعمل مي آورد.

جرائم مطبوعاتي و نحوه رسيدگي به آن سئوال شد .بعد از آن پرسيده

درضمن بازجويي ازآن دونفر ديگر متوجه شدم كه يكي از آنها آقاي

شدكه از چه وقتي مسئول روزنامه بوده ام و قبل ازآن در روزنامه چه سمتي

نيكبخت دستيار آقاي مسعودي مشاور حقوقي رياست جمهوري است.

داشته ام .چه مطالبي را خودم نوشته ام ،چرا مرا به سمت مديرمسئول

سعي كردم جوري عمل كنم كه او متوجه نشود كه من چه كسي هستم .تا

روزنامه انتخاب و… من نيز به تك تك سئوالها باتوجه به جوّ زندان

آن روز نه او قبال مرا ديده بود و نه من وي را ولي نسبت به عمل خالفي كه

پاسخهاي مناسبي مي دادم .وقتي آخرين سئوال را پاسخ دادم درپائين

بنظر من انجام داده بود و من از آن مطلع شده بودم به آقاي مسعودي و

ورقه بازجويي نوشتم اولين روز اعتصاب غذا و ورقه را امضا كردم ( .روال

آقاي بني صدر فشار آورده بودم كه عذر او را از همكاري با دفتر رياست

براين است كه متهم در پاسخ هر سئوالي كه از وي مي شود آنرا امضاء مي

جمهوري بخواهند .او نيز ازجريان مطلع شده بود .آقاي محسني در رابطه با

كند و اين طريقه در تمام بازجويي ادامه داشت ).بازجو هم بدون اينكه

مسئله آرد و اينكه گويا او دخالت و اخاذي كرده بود ،داشت از وي بازجويي

چيزي بگويد و يا علت آن را از من سئوال كند مرا به سلول برگرداند.

مي كرد و او هم با حالت تضرع و افسردگي مي گفت كه يك فرد انقالبي و

روز  98خرداد بازجويي ادامه يافت ’’ .از كي با آقاي بني صدر

خادم اسالم است .باالخره وي در طول جريان بازجويي متوجه من شد،

آشناشده ام؟ درچه دسته و حزبي عضوبوده ام؟ كارهاي سياسي و حزبي و

چون وقتي آقاي محسني در مورد روزنامه سئوال طرح مي كرد اسم مرا هم

يا تشكيالتي من قبل از انقالب چه بوده است؟ فعاليتهاي اسالمي سياسي

مي گفت و بدينگونه وي وقتي فهميد كه من مدير مسئول روزنامه هستم،

من چه بوده است؟‘‘ و…درپايان هم مثل روز قبل در پائين ورقه نوشتم

ناگهان حرف خود را قطع كرد وگفت ’’ :بله! اين آقاي جعفري را هم كه مي

دومين روز اعتصاب غذا.

بينيد ،عليه من بوده و بامن ضديت مي كرده است و من ضد اينها و

روز 99خرداد سوالها بدينگونه دنبال شد ’’ :افترا و دروغ در روزنامه

گروهشان بوده ام ‘‘.آقاي محسني بدون اينكه به حرف او توجهي كند

بچه شكلي است؟ كي روزنامه تعطيل اعالم گرديد؟چرا رفتيد به كرمانشاه؟

كارش را ادامه داد .هنگامي كه از نفر ديگر سئوال مي كرد ،از طرح سئوالها

چرا شما را درآنجا دستگيركردند؟ چگونه و با چه وسيله اي به كرمانشاه

دريافتم كه متهم بايستي طرفدار مجاهدين باشد .جواني بي اطالع و كم

رفتيد؟ در كرمانشاه بحث شما با آقاي بني صدر چه بوده است؟‘‘ و…،

تجربه بود .حدود دو سه ساعتي كه آقاي محسني از سه نفر بازجويي مي

طبق روال گذشته در پائين ورقه بازجويي نوشتم سومين روز اعتصاب غذا.

كرد ،اين جوان از روي بي اطالعي و يا ترس عده اي را كه او از آنها روزنامه

بعد از آن ديگر مرا براي بازجويي صدا نزدند و من همچنان به اعتصاب غذا

مجاهد گرفته و يا داده ويا واسطه بودند ويا مي فروخته اند با مشخصات آنها

ادامه دادم.
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همانطوريكه ذكرشد انگيزه من از دست زدن به اعتصاب غذا ،اعتراض

او نه برايم كتاب آورد و نه مسئول زندان را ،چون اين كار از دست وي

به شرايط سلول انفرادي و اعتراض به بازداشت غيرقانوني خودم بود .به

ساخته نبود ،آقاي كچويي مسئول زندان را در آن موقع ترور كرده بودند و

مرور كه جلو مي رفتم توان بدني خودم را محاسبه مي كردم كه تاكجا مي

من از آن اطالع نداشتم .در اين مدت چهارده روز من هنوز توان خوبي

شود سختي را تحمل كرد و تاكي مي شود بي غذايي را ادامه داد .بعد از آن

داشتم و كامال برخود مسلط ،و قادر به انجام كارها بودم و مي توانستم خوب

چون از اوضاع بيرون از زندان و جو سياسي هم بي خبر بودم ،انگيزه

بخوابم و در برابر بي غذايي نيز مقاومت كنم .بعدها كه بعضي از نگهبانها و

سياسي نيز بدان افزوده شد و فكر مي كردم كه خبر اين اعتصاب غذا به

پاسداران زندان كه كمي با ما خوب شده بودند ،گهگاهي شوخي مي كردند،

بيرون مي رسد و مي توانند آنرا بيك وسيله تبليغي عليه دادستاني تبديل

مرتب بمن مي گفتند ’’ :هدف از اعتصاب غذايت اين بود كه مي خواستي“

كنند و در نهايت مسئولين زندان بدان توجه مي كنند .البته خبر اعتصاب

بابيسانس” ايران بشوي؟‘‘ و بعضي مواقع نيز مرا صدا مي زدند“ بابي سانس”.

غذاي من به بيرون رسيده بود ولي نه اينكه بتواند اثر تبليغي داشته و يا

همانطور كه قبال نوشتم ،روز 99خردادماه در آخر برگ بازجويي خود

مردم ازآن مطلع بشوند .فقط خانواده ام و عده اي ديگر ازآن مطلع شده

نوشتم سومين روز اعتصاب غذا و بعد از آن بازجويي از من قطع شد .نمي

بودند .چون اوضاع كشور به سرعت دگرگون شده ،جو ارعاب و وحشت

دانم اين قطع بازجويي درآن موقع بعلت اين اعتصاب غذا بوده و يا دليل

حاكم گشته و ديگرجايي براي اين قبيل كارها باقي نگذاشته بود.

ديگري داشته است .در هرحال مي شود گفت كه بي رابطه نبوده است.

بعد از حدود هفت هشت روزي كه از اعتصاب غذاگذشته بود ،احساس

چون هنگامي كه مرا براي بازجويي به دادسرا مي آوردند ،در آنجا ممكن بود

كردم كه اينكار نه اثرتبليغاتي دارد و نه اثر مثبت ديگري .فقط تنها يك

عده بيشتري از آن مطلع شوند و يا خودم با اشخاصي در آنجا تماس حاصل

فايده داشت و آن آزمايش توان خودم نسبت به غذا نخوردن و مقاومت در

كنم و مسئله را بازگو كنم .مضافا بر اينكه من جريان اعتصاب غذا را در

برابرسختي بود .فهميده بودم كه در شرايط حاضر مسئولين زندان هم

پرونده ام منعكس مي كردم و اينها برايشان مناسب نبود .در هر صورت اين

چندان توجهي نخواهند كرد .نه اينكه برايشان مسأله نباشد ،بلكه آن

قطع كردن بازجويي در آن موقع خطرناك و سخت بحراني برايم خيلي

اهميتي كه بايد داشته باشد ،ندارد .مسئولين و اولياي زندان از پاسدار

خوب بود .بعدا كه فهميدم كه چه فعل و انفعاالتي در درون زندان و در

گرفته تا بازجو و هيئت مديره زندان و كاركنان دادستاني همه ازآن مطلع

كشور به وقوع پيوسته است دانستم كه هرچه بازجويي به عقب بيفتد به

شده بودند .بعدا متوجه شدم كه انگيزه اوليه هم براي دست زدن به

نفع بازداشت شده است .چون در آن جو سنگين ،پرونده هركسي كه كامل

اعتصاب غذا درآن شرايط درست نبوده است چون خود اين سلول و وجود

مي شد احتمال اعدام او باالتر مي رفت و هيچ ربطي به جرائم ارتكابي

امكانات توالت در داخل آن خودش براي زنداني نعمتي است .بعد از اينكه به

نداشت ،اما هرچه زمان بجلو مي رفت شرايط بهتر مي شد ،زيرا بعد از

زندان كميته مشترك( بند توحيد!) منتقل شدم و سلولهاي كامال تاريك و

انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي ،اينها دست به اعدامهاي بي حساب و

بدون آب و دستشويي آنجا را ديدم و اينكه شبانه روز حداكثر سه يا چهار

كتاب و با دادگاههاي چند دقيقه اي ،و چشم بسته زدند .سياست آنروز اين

بار مي شود براي قضاي جاجت و يا وضو رفت افسوس آن سلول قبلي را

بود كه براي ايجاد جو رعب و وحشت و بستن زبانها از هر گروه و دسته اي

ميخوردم.

تعدادي را به سرعت اعدام كنند .بعدها اين قطع بازجويي را يكي از الطاف
خداوند جهت گريختن از خطر قطعي اعدام تلقي كردم.

ده روزي كه از اعتصاب غذاگذشت ،بفكر افتادم كه براي شكستن
اعتصاب غذا راه مناسبي پيدا بكنم و يا بهتر بگويم بدنبال اين بودم كه بهانه

مختصري در مورد زندان اوين!

اي براي شكستن آن گير بياورم .مقسم غذا كه آدم عاقلي بود ،هر بار كه
غذا ميآورد ،مي پرسيد ’’ :آقاي جعفري ،غذابدهم؟‘‘ و من از گرفتن آن

زندان اوين كه اولين بار سنگ بناي آن در رژيم سابق گذاشته شد

خودداري مي كردم.روز چهاردهم كه فرا رسيد صبحانه را نگرفتم ولي

براي نگاهداري مخالفين رژيم وسياسيون ساخته شده بود .بطوريكه نقل

هنگام ناهار وقتي غذا را آورد و پرسيد ’’ :آقاي جعفري غذا بدهم؟‘‘ و من

مي كردند در زمان تيمور بختيار آنجا در اختيار وي بوده است .بندهاي 5

مثل روزهاي قبل گفتم خير! او بدرون سلول آمد و گفت ’’ :آقاي جعفري

و 6از واحد  399فعلي زندان اوين كه  9واحد مسكوني وياليي است ،محل

مي خواهم يك حقيقتي را رك و پوست كنده به شما بگويم ” :شما بني

ييالقي سرلشكر بختيار بوده است .درزمان رژيم گذشته بناي چهاربند

صدري ها يك سياستي را باخته ايد “.اگر شما فكر مي كنيد كه از اين عمل

عمومي  0و  9و 3و ،4واحد  909كه شامل  00بند و هركدام داراي  8سلول

شما ،بيرون از زندان خبردار مي شوند و مي فهمند و اثر مثبت دارد چنين

انفرادي به سبك اسراييلي است ،ساختمان دادسرا ،يك واحد انفرادي ديگر

چيزي نيست و زمان باگذشته فرق كرده است .هفت هشت ماهي است كه

كه حدودا از06يا 90سلول انفرادي تشكيل شده و نيز ساختمانهاي ديگر كه

كارم در اينجاست ،بسياركساني را ديده ام كه تبرئه شده اند و بسياري نيز

يك زندان الزم دارد گذاشته شد و بعد از اتمام در اختيار ساواك قرارگرفته

اعدام شده اند .حال اگر شما تبرئه شديد چرا با اين كار خود زخم معده و

است .سلولهاي واحد 909كه همگي انفرادي هستند تقريبا ابعادشان

ساير بيماري براي خانواده خود ببريد و اگرهم اعدام شديد ،چرا گرسنگي

دويست و هفتاد در يكصد وشصت وپنج سانتيمتر است كه مستراح فرنگي

كشيده باشيد؟ .اين كار شما در وضع فعلي هيچ اثري نخواهد داشت‘‘.

و دستشويي نيز در درون آنها تعبيه شده است.

حرفش را منطقي و پسنديده يافتم و از طرفي چون دنبال بهانه مي گشتم

از سلولهاي انفرادي درمراحل بازجويي استفاده مي كنند و براي اينكه

كه اعتصاب غذا را بشكنم فرصت را از دست ندادم و به وي گفتم كه من به

تمام كانالهاي ارتباطي زنداني را هنگامي كه زيربازجويي است با داخل و

شرايط سلول و نبود كتاب اعتراض دارم .اگر برايم كتاب بياوريد و مسئول

خارج از زندان قطع كنند وي را در آنجا نگاهداري مي كنند .در بعضي موارد

زندان آقاي كچويي نيز بيايد كه در مورد سلول با وي مذاكره كنم ،اعتصاب

نيز براي تنبيه كردن يك زنداني او را به سلولهاي انفرادي مي فرستند زيرا

غذا را خواهم شكست .مقسم غذا كه گويا اسمش عبدالعظيم بود وپاسدار

تنهايي يكي از بدترين تنبيه ها است! .افراديكه بازداشت مي شوند ،همه از

نبود گفت ’’ :قول مي دهم كتاب و رئيس زندان را برايت بياورم .شما فعال

قدرت ايمان و توان و كشش يكساني برخوردار نيستند و هركسي ممكن

اعتصاب غذا را بشكنيد! ‘‘.گفتم قول مي دهي؟ گفت آري .گفتم پس روي

است كه در يك مرحله اي از سختي و شكنجه در زندان ببرد و براي رهايي

قول شما من اعتصاب غذا را مي شكنم ،و غذا را از وي گرفتم.

از آن سختي ها حاضر شود اطالعات خود را در اختيار بازجو قرار دهد.
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بازجويان دست به آزمايشهاي گوناگوني مي زنند و زنداني را تحت شكنجه

روحيه ام را تقويت سازم و هم خودم را براي سختيهايي كه در پيش است

هاي مختلف روحي و جسمي براي گرفتن اعتراف و به حرف كشاندن قرار

آماده كنم .در درون اين سلول اسامي عده اي را ديدم كه نوشته شده بود

مي دهند .وچون نيروي اراده ،ايمان ،اطالعات ،توانايي و اعتقاد به درستي

اينها اعدام شده اند ،اسامي ديگراني بود كه خود نوشته بودند’’ خدايا ،يا

راه و روش در انسانها متفاوت است ،هركسي ممكن است در يك مرحله اي

مرگ يا مرا از اين گورستان نجات بده‘‘ ،يا ’’خدايا از تنهايي دق كردم‘‘ يا

توان خود را از دست بدهد و با بازجو همكاري كند و يا قول همكاري بدهد.

’’خدايا از دست اين جالدان نجاتم بده‘‘ .انواع و اقسام اين نوع مطالب ديده

انسانهايي كه تا آخرين مرحله بايستند و مقاومت كنند بسيار كم هستند.

ميشد.

يكي از شكنجه ها ،تنهايي و بي خبري است .بسياري از افراد وقتي كامال از
گذران زندگي در درون سلول

همه ايزوله مي شوند و تنهاي تنها مي گردند ،براي رهايي از اين وضع حاضر
به همكاري يا دادن اطالعات و اعتراف و اقرار مي شوند .اگر مسأله فقط

تنها مونس من در اين دخمه يك قرآن جيبي بود كه ازآلمان تا ايران

تنهايي باشد كمتر ممكن است انسان از پاي درآيد ،اغلب ،اين تنهايي

هميشه و همه جا در سفر و درحضر بامن بود .نه قلمي دركار بود و نه كاغذي

باشكنجه هاي روحي و جسمي ديگر نظير :شالق زدن ،مشت ولگد ،دادن

و نه كتابي ،تنها همين قرآن همراهم بود كه اجازه دادند با خودم به سلول

خبرهاي ناگوار و دروغين ،توهين كردن به قصد شكستن شخصيت

ببرم .اين قرآن خيلي از نظر روحي بمن كمك كرد .براي نيروگرفتن و

بازداشت شده و … همراه است .براي اينكه زنداني از هيچ فعل و انفعالي

تقويت ايمان مرتب شروع بخواندن و مطالعه آن از اول تابه آخر كردم .آيات

دربيرون و يا در مورد افراد هم پرونده و هم گروه مطلع نشود ويا نفهمد كه

مختلف را بررسي مي كردم و تا جايي كه ممكن بود بعضي ازآيات را حفظ

در بيرون زندان چه مي گذرد و يا نفهمد چه كساني از گروه وي دستگير

مي كردم .آياتي را مي خواندم و با وضع خودم مقايسه مي كردم كه ببينم

شده اند و براي اينكه زندانبان قادر باشد زنداني را با اطالعات يكطرفه خود

آيا واقعا تا كجا وتا چه حد من موافق آن عمل كرده ام يا مي كنم .بعد اعمال

مورد مغزشويي قرار دهد و وي را دركنترل خود بگيرد ،زنداني را در سلول

و كارهاي هيئت حاكمه را مي سنجيدم .هرچه بيشتر قرآن را مطالعه مي

انفرادي نگهداري مي كنند.

كردم بيشتر پي مي بردم و برايم روشن مي شد كه تا كجا اعمال اينها با
قرآن فاصله دارد و چقدر قرآن و اسالم را وسيله اي براي حفظ قدرت و

زندان اوين از همان اول كه سنگ بناي آن گذاشته شد ،نامش با ترس

عوام فريبي مردم قرار داده اند.

و وحشت همراه و عجين شد و هنوزكه هنوز است نام اين زندان ،لرزه برتن
ها مي اندازد .گويي كه اين زمين شوم و نفرين شده اي است كه از نامش،

روز به روز و سال به سال هرچه مي گذشت ايمان من به اسالم و قرآن

در و ديوارش ،ساختمان و تأسيساتش ،شكنجه و نحوست مي بارد و اصال

قويتر مي شد .وقتي ارزشهاي اسالمي راكه مي شناختم با اعمال اينها

موجوديت اوين ترس و وحشت است .در زمان شاه داستانهاي بس

مقايسه مي كردم مي ديدم كه اينها چقدر از اسالم بيگانه اند .هرچه بيشتر

وحشتناكي در مورد اوين ساخته و پرداخته شده بود و بسياري بعد از

ارزشهاي اسالم را با اعمال و دستورهاي اين متوليان اسالم مقايسه مي

انقالب بدنبال يافتن آن داستانهاي اوين بودند ،گرچه بعضي از آنها واقعيت

كردم متوجه مي شدم كه چرا اينها دست به اين كارهاي ضد اسالمي

نداشت ولي بجز مدت خيلي كوتاهي باز اوين همچنان موجوديت ترس خود

ـانساني مي زنند .با يك چنين ديدي رفتار اينان برايم عادي تلقي مي شد

را حفظ كرد و به آن شدت بخشيد و اين شومي وترس و وحشت را نزديك

و هيچگاه اين اعمال و كردار را بپاي اسالم نمي گذاشتم و درنتيجه نه تنها

به نيم قرن است كه در خود استمرار بخشيده است.

از ايمانم به اسالم كاسته نمي شد بلكه تقويت نيز مي شد و بعضي مواقع در

بند 8سلول  1واحد 909كه مرا بدانجا منتقل كردند ،سلول كثيفي بود

آن تنهايي حالت شادي و فرهي زايدالوصفي به من دست مي داد .اين قرآن

و تمام ديوارهاي آن پر از شعارهاي مختلف بود .نام بعضي اعدام شده ها و

وسيله اي شده بود كه هم مرا آرامش مي داد و هم گره مسايل را برايم مي

بعضي افراديكه به جاي ديگر منتقل شده بودند ،در ديوارهاي آن بچشم

گشود .اغلب روزها بدون اينكه از چيزي خبري داشته باشم و يا اينكه

مي خورد .بعضي افراد نام خودشان را روي ديوار نوشته و در زيرآن بستگي

فرداي خودم را بدانم كه چه مي شود ،بدين منوال مي گذشت .زندگي در

به سليقه شخصي و يا وسيله اي كه داشته اند ،نظير چوب خط ،تعداد

ابهام و تاريكي همه جانبه ،بسيار كشنده است .اين بود كه هرچه اين ابهام

روزهايي را كه در اين سلول بوده و از تنهايي ناليده اند را نوشته بودند .من

و تاريكي و فشار شدت پيدا مي كرد من بيشتر به قرآن و عبادت پناه مي

نام افرادي را ديدم كه به طرق مختلف نشان داده بودند كه از دو هفته تا

بردم و حقيقتا اين اعمال بمن آرامش روحي و جسمي مي بخشيد .بسياري

چهار ماه در اين سلول تنهايي زندگي كرده اند .در بدو امر از ديدن چهارماه

از آيات را كه مي خواندم غرق در مفاهيم آن مي شدم و چنان شادي به من

زندگي در اين دخمه بخود لرزيدم ولي كم كم به آن عادت كردم .با ديدن

دست مي داد كه از شدت اشتياق اشك از گونه هايم سرازير مي شد .عالوه

نوشته هاي روي ديوار من هم به هر سلولي كه مي رفتم نام و مشخصات

براين قرآن ،يك ماركر سبز رنگي نيز داشتم كه مي توانستم آياتي راكه

خودم و نيز مسئوليتم را به طوري كه چشم بازجوها را به خود جلب نكند

بيشتر نظرم را به خود جلب مي كرد ،برجسته سازم .بسياري از اوقات

در گوشه اي همراه با تعداد روزهايي را كه در آن سلول بودم مي نوشتم .و

گذشته را پيش خودم مرور مي كردم و كوتاهي ها ،خودخواهي ،بي اطالعي

حتي اگر به من اطالع مي دادند كه به كجا منتقل مي شوم ،فورا در آخرين

ها و ندانم كاري هاي خودمان را كه كم و بيش باعث قوت گرفتن و تحميق

لحظه آن را هم اضافه مي كردم .واگر هم متوجه نمي شدم مي نوشتم كه مرا

جامعه شده بود و ما وسيله اي براي تسلط اينها برجامعه شده بوديم از عمق

از اينجا بجاي ديگر منقل كردند .از اين طريق بعدها بسياري از افراد متوجه

دل به درگاه خداوند توبه مي كردم و از او مي خواستم كه به خاطر اين ندانم

شده بودند كه من دستگير شده ام و درآن سلولها بوده ام و بعدها كه

كاري ها ،كوتاهي ها ،فرصت طلبي ها ،ساده نگريها و… ما را مورد غفو

دريكي از واحدهاي اوين ،قزلحصار ،كميته مشترك به هم برخورد مي

وكرم خودش قرار بدهد .بعد كه آيات عفو و كرم وبخشش الهي را مي

كرديم اين مطلب را عنوان مي كردند.

خواندم شاد و مسرور مي شدم و انرژي مي گرفتم و بيش از پيش تسليم

در درون اين سلول براي اولين بار احساس همه نوع باليي كه ممكن

اراده او مي شدم و خداوند هم با من يار بود كه در طول  5سال و اندي كه در

است برسر زنداني بيايد ،از قبيل اعدام ،شكنجه ،كتك و شالق زدن ،اهانت

بند و اسير اينان بودم نه حرفشان در من اثر كرد و نه همكاري با آنهاكردم

كردن ،شكنجه هاي مختلف روحي و… بمن دست داد و سعي كردم كه هم

و نه توانستند روحيه ام را در هم بشكنند .تا شب  90ماه مبارك رمضان
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بايد اتفاقي عظيم در بيرون افتاده باشد و براي ما كه در درون سلول و

سال ، 60چهل و چند روزي در اين سلول بودم.

بيخبر از همه جا بوديم ،بيشتر پيچيده و ابهام آميز شد.
آمدن آقاي گيالني به سلول

سرانجام يك هفته اي بعد از اينكه آقاي گيالني به سلول من آمد ،بعد

دقيقا نمي دانم كه در چه تاريخ و ساعتي بود كه آقاي گيالني باتفاق

از ظهري بود كه مرا خواستند .باچشم بسته بازجويي دست مراگرفت و

دو نفر ديگر به سلول من آمد ولي مسلما بعد از شكستن اعتصاب غذا بود.

درهمان واحد 909مرا به اطاقي برد كه ميزي در آن بود و آن بازجو خود را

شب در سلول خوابيده بودم كه ناگهان با روشن شدن سلول از خواب

درست نشان نمي داد .من جلو ميز روي صندلي نشستم و بازجو پشت

پريدم .با خودم فكر مي كردم كه آن وقت شب چرا چراغ سلول را روشن

سرمن پشت ميز ايستاد .فهميدم كه پرونده اي روي ميز است و او از روي

كردند .روشن كردن چراغ درآن وقت شب حكايت از حادثه اي غير

آن پرونده سئوال مطرح مي كند .بدون اينكه از من بخواهد چيزي بنويسم

مترقبه مي كرد .بخود لرزيدم ولي خودداري كردم و در اين افكار بودم كه

فقط او سئوال مي كرد و من شفاهي جواب مي دادم .اولين سئوال اين بود

ناگهان در سلول گشوده شد و آقاي محمدي گيالني قاضي القضات شرع

كه از من پرسيد ’’ :نظر شما نسبت به گروگان گيري چيست؟‘‘ جواب دادم

باتفاق معمم ديگري كه او را در مجلس خبرگان ديده بودم ولي اسم او از

كه من نظرم را در سه سرمقاله روزنامه انقالب اسالمي تحت عنوان ”

يادم رفته است و يك نگهبان بداخل سلول آمدند .در آن هواي گرم

گروگانگيري“ نوشته ام .شما مي توانيد به آنها مراجعه كنيد و نظر مرا كه

تابستاني درون سلول بسته ،با شورت خوابيده بودم تا آقاي گيالني را ديدم

مدون و چاپ شده است مالحظه كنيد .بازجو فشار آورد كه ’’ خوب

بلند شدم ،داشتم شلوارم را مي پوشيدم كه آقاي گيالني گفت ’’ :راحت

حاالخودت بگو نظرت چيست؟‘‘ بازگفتم من نظرم را همانجا مشروح با ذكر

باشيد ‘‘.شلوارم را پوشيدم و از جايم بلندشده سالم كردم .آقاي گيالني

داليل گفته ام ولي اين مسأله نقاط مثبت و منفي همراه خود داشته است.

جواب سالم داد و احوالپرسي كرد .بعد از آن نگاهش به نوشته هاي دور و

سپس پرسد ’’ :چه مقاالتي را شما در روزنامه خودتان نوشته ايد؟‘‘ حدود

برسلول افتادگفت ’’ :آقاي جعفري شما اينها را نوشته ايد؟‘‘ گفتم خير!

يكصد وچند تائي از سرمقاله هاي روزنامه انقالب اسالمي و مقاالت مختلف

اينها را ديگران نوشته اند .آنگاه گفت ’’ روزنامه شما قانوني و رسمي بوده

ديگري با نام و بي نام و نيز بعضي از گزارشها و تحليلها را خود نوشته بودم.

است و از اين بابت مسأله اي نيست ،فقط مي خواهند ببينند كه آيا شما با

سرمقاله ها اكثرا با ذكر نام خودم همراه بود .بنا براين تعدادي از سرمقاله را

دسته ،گروه يا جايي ارتباطي داشته ايد‘‘ .من كه خودم مطمئن بودم در

كه خودم نوشته بودم نام بردم.

جواب گفتم :من درتمام طول عمرم عضو هيچ دسته و گروهي نبوده ام و

همانطوريكه از پشت سرمن پرونده اي را ورق مي زد و از من سئوال

ارتباطي با هيچ جايي نداشته ام ،فقط من در يك جا عضو بوده و از دست

مي كرد ناگهان سئوالي را مطرح كرد كه از طرح آن جا خوردم و احساس

اندركاران و گردانندگان آن بوده ام و آن هم اتحاديه انجمنهاي اسالمي

كردم كه بايد خيلي از مسايل را بچه ها و كسان ديگري كه بازداشت شده

دانشجويان در اروپا ،آمريكا و كانادا است .بعد گفت ’’ چيزي نيست و زود

اند گفته باشند .پرسيد ’’ :خوب آقاي جعفري ما ترسيديم كه شما را بعد از

مسأله حل مي شود ‘‘.بعد از اين گفتگوها سر بسته پرسيد كه ’’ :آن مطالب

اينكه در يزد بازداشت كرديم ،آزادكرديم؟‘‘ من كه فهميده بودم مسأله

را خودش در روزنامه مي نوشت؟ ‘‘.فوري مقصود او را فهميدم كه منظورش

چيست ،سعي كردم آن را بيك نحوي ماست مالي كنم .گفتم نه قصدم

كارنامه رياست جمهوري بود كه هر روز در روزنامه مي آمد .من از اين

چنين نبود و چنان بود… بعد از آن با حالت گرفته و اخمو خاموش شدم.

فرصت استفاده كردم و به طورعمومي گفتم بله! آقا ،او خودش همه را مي

اصل مطلب از اين قرار است :روز چهاردهم خرداد براي ايراد سخنراني عازم

نوشت يعني اينكه آقاي بني صدر همه ي مطالب را مي نوشت .آقاي گيالني

يزد شدم .در يزد براي جلوگيري از سخنراني مرا باز داشت كردند و شب

روكرد به من و گفت ’’ :بله! آقاي جعفري خودتان هم چيزهايي مي

هنگام به دادستاني انقالب بردند و بعد از بازجويي مختصري ساعت  00شب

نوشتيد‘‘ .بعد از گفتن اين مطلب من ديگر چيزي نگفتم و آقاي گيالني هم

به اتفاق سه پاسدار و يك پيكان بسوي تهران حركت دادند و درتهران طبق

خداحافظي كرد و رفت .گرچه در اول هنگامي كه چراغ سلول روشن شد

خواسته ام مرا به دفتر رياست جمهوري بردند وبعد از گرفتن امضاء از من

پريدم و ترسيدم ولي بعد از اين حرفهاي آقاي گيالني آرام شدم و با خودم

كه صحيح و سالم به تهران رسيده ام ،آنها برگشتند .وقتي وارد محوطه

گفتم ،پس ،از نظر اينها من مسأله اي ندارم و عنقريب آزاد خواهم شد .فكر

دفتر رياست جمهوري شدم آقاي بني صدر همراه با چند نفر ديگراز دفتر

كردم چون من مدير مسئول روزنامه بوده ام و روزنامه هم كه قانوني و

بيرون آمده بودند كه بروند شيراز .هنگامي كه آقاي بني صدر مرا ديد از من

رسمي بوده است علي االصول جرمي مرتكب نشده ام ،حتي روزنامه چند

پرسيد كه ’ حالت چطور است و چه شد كه ترا رها كردند؟ ‘‘.من گفتم :حتما

روز قبل از تعطيل شدن از طرف وزارت ارشاد اسالمي تائيديه گرفته است.

آنها ترسيده اند كه اين باعث مسأله اي بشود و به اين علت مرا رها كردند ،و

از طرف ديگر وابسته به هيچ دسته وگروهي هم كه نبوده ام .پس با اين

هدفشان از گرفتن من فقط جلوگيري از سخنراني بود .اين جمله را كه من

حرفهاي آقاي گيالني من بزودي آزادخواهم شد.

سرپايي به آقاي بني صدر گفتم عينا براي بازجوها نقل كرده بودند.
بعد از آن سئوال ديگري مطرح كردكه عينا آن را هم گفته بودم!

تغيير شرايط زندان و بازجويي مجدد

پرسيد ’’ :چرا در مورد شركت مردم در تظاهرات پانزدهم خرداد چنين

درست يكي دو روز بعد از جريان انفجار حزب جمهوري اسالمي در1

تيترهايي زده بوديد و چرا حقيقت را ننوشتيد“ ،ب ج ب ” به شما خط

تيرماه  60بود كه ناگهان ،جو زندان عوض شد و روش برخورد زندانبانها و

داد؟ ‘‘.تاحرف از “ب ج ب” به ميان آمد شستم خبردار شد و بياد مكالمه

بازجوها تغيير كرد .اولين چيزيكه محسوس شد اين بود كه قبال پاسداران و

تلفني افتادم كه روز شنبه  06خرداد ماه مابين من و “ب ج ب” اتفاق افتاده

بازجويان بصورت باز مي آمدند ،ولي بعد از آن مشاهده شد كه همه ي

بود .روز 06خرداد صبح “ب ج ب” به من تلفن كرد و گفت ’’ :شما در مورد

كاركنان صورت خود را پوشيده و به خاطرشناخته نشدن سوراخهاي چشم

تظاهرات پانزدهم خرداد چه مي كنيد؟‘‘ و مي پرسيد ’’ ،چقدر جمعيت در

آنها باز بود .رفتارها خشن ترشد .حرفهاي ركيك و فحش بيشتر به ميدان

تظاهرات شركت كرده است؟ ‘‘.براي اينكه مسأله را تمام كنم ،گفتم بايد

آمد .صداي بچه هاي مجاهد كه هرصبح و غروب سرودمي خواندند و شعار

ببينيم و تحقيق كنيم كه چقدر شركت كرده اند .باز پرسيد ’’ :خوب چقدر

مي دادند ،بيك باره قطع شد .همه ي اين دگرگونيها حكايت ازآن داشت كه

بوده اند؟ ‘‘.در جواب گفتم مي گويند10ـ  80هزار نفر بوده اند .اوگفت ’’ :نه
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بين سي تا سي و پنج هزارنفر شركت كرده اند ‘‘.گفتم نه بيش از اينها بوده

يك يا چند مطلبي را دست و پا شكسته از شخص خاصي كه مورد نظر

اند و روزنامه صبح ميزان تيتر زده است :چندصدهزارنفر شركت كرده اند.

است پيدا بكنند و بعد به عنوان اينكه ما همه ي مطالب را مي دانيم ،اول

و آقاي فروهر گفته است ’’ پنجاه تا شصت هزارنفر بوده اند ‘‘.گفت ’’ :خير،

يكي از آنها را عنوان مي كنند .شخص متهم متعجبانه مي بيند اين همان

سي تا سي و پنج هزار نفر بوده اند ‘‘.من كمي عصباني شدم و گفتم خوب

چيزي است كه او گفته و يا انجام داده است .و براي اينكه اعتماد شخص

اين آقاي فروهر كه از خودتان است ،مي گويد پنجاه تا شصت هزار نفر بوده

بازداشت شده را به خود جلب كنند كه وي اعتماد پيدا بكند كه اينها همه

اند ،حال شما مي گوييد سي هزار نفر .باز ديدم كه “ب ج ب” ول نمي كند،

چيز را مي دانند باز مطلب ديگري پيش مي آورند و مقصودشان اين است

باحالتي جدي گفتم اين مسأله مربوط به روزنامه است كه چه تصميمي

كه بگويند فكرنكني كه اطالعات ما منحصر به اين يكي است ،خير! ما از

بگيرد و نه كسان ديگر ،ول كنيد و بگذاريد ببينيم چكار داريم مي كنيم.

همه ي مسايل اطالع داريم و ديگران تمام آنها را براي ما گفته اند .خودت را

با آوردن نام “ب ج ب” و تظاهرات پانزدهم خرداد فهميدم ،يا مكالمه

به بي اطالعي نزن .اين ديگر به افراد بستگي دارد .بعضي ها در اينگونه

تلفني من و “ب ج ب” را ضبط كرده اند و ياكسي آنرا برايشان بازگو كرده

موارد رو دست مي خورند و پيش خود حساب مي كنند حاالكه اينها همه

است و بعد صحت آنرا افرادي از بازداشت شدگان تائيد كرده اند .چون

چيز را مي دانند و ديگران اطالعات در اختيارشان گذاشته اند چرا من به

بازجو با نگاه به پرونده شخصي سئوالها را مطرح مي كرد ،به بازجو گفتم چرا

خودم زجر بدهم و مقاومت كنم .مي برند و شروع مي كنند به گفتن آنچه را

شما اين حرف را مي زنيد كه “ب ج ب” به ما خط داده است .شما كه

كه مي دانند .البته مسأله به اين سادگي انجام نمي پذيرد و درخالل

مالحظه كرده ايد كه من با وي چه برخوردي داشتم ،شما كه مي دانيد او از

بازجويي و آن حرفها ،ترس و وحشت و تطميع كردن نيز به آن افزوده مي

دست من آنروز ناراحت شد و عصباني كه چرا حرف او را گوش ندادم حاال

شود .اگرمتهم از مسايل پليسي و بازجويي آگاهي داشته باشد وترس بر او

مي گوييد كه به قول شما دنبال حرفهاي ضد انقالب بوده ام و او به من خط

غلبه نكرده باشد و خود را در برابر بازجو نباخته باشد ،مي تواند ازخالل

داده است .نخير اينطور نبوده است و ما به دنبال كشف حقيقت بوده ايم و

بازجويي ها و سئوالها و برخوردهاي مختلف تا حدود قابل مالحظه اي

نه اين و نه آن .شما كه خوب مي دانيد و برايتان گفته اند كه “ب ج ب” با

دريابد كه عمق اطالعات اينها تا كجاست؟ و ثانيا چه كساني دستگير شده

من موافق نبوده است و رابطه اي نيز با من نداشته است .در جواب گفت’’ :

اند و ثالثا چه چيزهايي وسيله كسان ديگر گفته شده است و چگونه آنها

بلي! شما با او نبوديد ولي شما دنبال خط خودتان بوديد ‘‘.گفتم شما مي

مسأله را تحليل كرده اند .اگر خودش را نبازد قادر است كه با فهميدن اين
اطالعات بجاي تحليلهاي دوستان هم گروه ،تحليل خودش را جايگزين كند

دانيد كه من دنبال خطي جز انقالب و حقيقت نبوده ام.
در آخرين سئوال پرسيد كه ’’ جلسه فرهنگي و هسته شما چطور

و همان اندازه اطالعات را كه وسيله ديگران كشف كرده اند ،همان ها را

بوده و چه كساني در آن شركت مي كرده اند؟‘‘ من سعي كردم ،همانطوري

بدون اينكه اطالعات ديگري به آنها اضافه كند و يا سرنخ ديگري به آنها

كه واقعيت اين جلسه بود آنرا تشريح كنم و از بيخ ،ريشه آنرا بزنم .گفتم

بدهد ،برايشان با زبان خود به صورت يك چيز تازه بيان كند ويا اينكه تأئيد

جلسه فرهنگي و هسته چيست؟ آقاي بني صدر رئيس جمهور بود ومي

كند و با اين عمل به آنها نشان دهد كه قصد دروغ و يا كتمان مطلبي را

رفت جبهه و بيشتر اوقات را در جبهه بود ،هنگامي كه خسته و كوفته برمي

ندارد .خيلي دقت الزم است كه درخالل آنها سرنخ ديگر و يا مسأله اي

گشت و به تهران مي آمد ،اينهايي كه اطراف او بودند و كار مي كردند با زن

ديگر را باز نكند كه موجب شود آنها وارد مسأله ديگري بشوند و دنبال

و بچه هايشان جمع مي شدند و هركسي خبري مي گفت يا شوخي مي كرد

سرنخ را بگيرند .يك متهم هنگامي كه فهميد يك مسأله اي فاش شده

و بيشتر جنبه تفريح داشت و نه يك كارجدي .اين جلسات هسته فرهنگي

است و بازجو آنرا مي داند ،ديگر انكارآن معني ندارد و فقط مشكل او را

چه بوده است؟ چيزي نبوده است جز يك جلسات خانوادگي و دور هم جمع

زياد مي كند مي تواند با بيان همان مطلب آنرا به جهت مورد نظرخود تغيير

شدن .شما مي دانيد كه بعضي از اينها با بعضي ديگر مخالف بوده اند و نظر و

دهد و يا از اهميت مسأله و شدت آن بكاهد و يا نظرها را از اين مسأله

خط و خطوط ديگري داشته اند .خوب طبيعي است كه وقتي با رئيس

بسوي ديگر جلب كند.

جمهور جمع مي شدند حرفهايي هم مي زدند ولي اينكه اين حرفها جنبه ي

در آن روزهاي بحراني و ترسناك و در ايام ماه مبارك رمضان ،عصر

تشكيالتي جدي داشته باشد يك چنين چيزي واقعيت ندارد و اگر كساني

يكي از آن روزها ،باز مرا صدا زدند و گفتند چشمت را ببند .من با چشم بند،

هم چنين مطرح كرده اند ،يا از آن جمع اطالعات درست نداشته اند و يا

چشم خودم را بستم .از صداي پا احساس كردم كه دونفر با هم هستند.

اينكه به خاطرترس هرچه بيشتر غلو كرده اند .هدف از مطرح كردن اين

يكي از آنها دست مراگرفت و باحالت ترس و وحشت كمي مرا به اينطرف و

سئوالها بدون اينكه من كتبا جواب آنها را بنويسم اين بود كه قصد داشتند

آنطرف در راهروها مي چرخاند .بعد به طبقه زيرزمين بند بردند در ته پله

وضعيت فعلي ام را درك كنند و بفهمند كه من چگونه با آنها برخورد مي

يك محوطه بود .همانجا در گوشه آن يك صندلي گذاشته بودند .گفتند

كنم .عالوه برآن مي خواستند به من حالي كنند و بقبوالنند كه ما تمام

بنشين ،نشستم .يكي از آنها بالفاصله گفت ’’ اسم توچيست؟‘‘ گفتم ’’ .نام

اطالعات را داريم و مي دانيم كه موبمو شما چكارها كرده و چه حرفهايي

پدر؟‘‘ گفتم ’’ .در چه رابطه اي دستگيرشده اي؟‘‘ گفتم در رابطه با بني

زده ايد ،بنابراين نه كله شقي و نه خودتان را خسته كنيد و نه ما را .بيائيد و

صدر و مديريت روزنامه انقالب اسالمي .بعد از آن ناگهان شنيدم كه اين

تمام حرفها را بگوئيد و از مشكالت خود بكاهيد .ماكه خبر داريم كه چه

دو با هم پچ و پچي كردند و گفتند ’’ بلند شو ‘‘.بلندشدم .باز دست مرا

كرده ايد .بعد از اتمام اين بازجويي كه بيشتر بصورت بحث و گفتگو بود مرا

گرفتند و به اينطرف و آنطرف و پيچ و تاب دادن به سلول برگرداندند و

به سلول بازگرداندند و دو باره بازجويي قطع شد.

گفتند ’’چشمت را باز كن‘‘ وقتي چشم بازكردم خودم را درون سلول ديدم.
گفتم براي چه مرا برديد و آورديد؟ در جواب گفتند’’ :حرف نزن‘‘ و رفتند.

يكي از روشهاي تخليه اطالعات

بعدها كه به بند عمومي آمدم و مي شد درآنجا كسب خبركرد ،روزنامه

يكي از روشهايي كه براي تخليه كردن اطالعات افراد بازداشتي بكار

خواند و تلويزيون ديد ،فهميدم كه آن روز اشتباهي مرا بجاي محمد جعفري

مي برند ،اين است كه سعي مي كنند از خالل بازجويي هاي افراد مختلف

يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق و از كانديداي نمايندگي مجلس از

يك گروه و يا كساني كه به نحوي باآن گروه كاركرده و در ارتباط بوده اند،

طرف سازمان بوده است ،عوضي گرفته اند .آن شخص نيز اعدام شده است.
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در زندانهاي جمهوري اسالمي اين اشتباه كاريها زياد شده است و به خاطر

داخلي روزنامه است .ماشين به راه افتاد.كجا؟ نميدانم .تمام راه در ابهام و

بي توجهي و بازي با جان انسانها تعدادي نيز اشتباهي اعدام شده اند.

وحشت گذشت .پس از ساعتي ماشين توقف كرد .دري باز شد و ماشين
وارد آنجا گرديد .بعد ما را پياده كردند و رو بديوار قرار دادند و گفتند دستها
را روي ديوار بگذاريد و پاهايتان را كمي گشاد كنيد و بايستيد .اينجا

فصل دوم

كجاست كه ما را آورده اند؟ چه مي خواهند با ما بكنند؟ منظورشان از اين
كارها چيست؟ و سوالهاي ديگري كه از ذهنمان خطور مي كرد.

انتقال به کميته مشترك
اطالع از اعدام سعيد سلطانپور

حدود چهل و چند روزي كه از بازداشتم در اين سلول گذشته بود ،بعد
از ظهر روز بيستم ماه مبارك رمضان بود كه مرا صدا زدند ،باكليه وسايل

هنگامي كه در آنجا رو بديوار و چشم بسته ايستاده بوديم ،پاسدارها

آماده شو .وقتي درزندان كسي را صدا مي زدند و يا مي گفتند ” باهمه ي

دست به اعمال ترس و وحشت مي زدند .پيش كساني مي رفتند و

وسايل“ چندحالت داشت ،يكي اينكه او را براي اعدام مي بردند و ديگر

درگوشي و يواشي چيزهايي مي گفتند .يكي از اين پاسدارها پيش من آمد

اينكه براي انتقال به زندان ديگري و سوم احتمال آزادي.

و گفت ’’ :ميداني اينجا كجاست؟‘‘ گفتم خير! گفت ’’ :اينجا همان جايي

اينكه چه روز وچه ساعتي او را صدا مي زدند ،مي شد تا حدودي

است كه سعيد سلطانپور و 00نفر ديگر از چپي ها را اعدام كرديم .رفتيم

حدس زد كه اين با ” كليه وسايل“ براي كدام يك از اين سه احتمال است.

مراسم عروسيش ،او را گرفتيم و اينجا اعدام كرديم ‘‘.گاهي هم مي آمدند

بعضي از افراد را وقتي با كليه وسايل صدا مي زدند ،به خاطر وضعيتي كه

و لگدي به پاهاي ما مي زدند و مي گفتند كه ’’ پاهايتان را از هم گشاد

داشتند ،ميدانستند كه اين صدا زدن براي كدام يك از آن احتماالت است.

تركنيد ‘‘.در اينجا مطلع شدم كه آقاي فتح الـله بني صدر را نيز دستگير

در هرحال ،در زندان جمهوري اسالمي ،مثل خودجمهوري اسالمي

كرده اند .بعد از مدتها كه در اينجا ايستاده بوديم ،آقا فتح الـله با صداي

قانوني و يا روش مشخصي وجود نداشت كه باآن انسان تكليف خودش را

بلندگفت ’’ :مگر من رئيس جمهور بوده ام ،برادرم رئيس جمهور بوده بمن

بداند ،همه چيز و همه كار در تمام مدت بازداشت ممكن و محتمل بود ،حتي

چه ،چرا اينقدر مرا اذيت مي كنيد .من نمي توانم با اين حال و وضع اينطور

با داشتن حكم دادگاه نيز نمي شد مطمئن بود كه سرنوشت مشخص شده

بايستم ‘‘.مثل اينكه يك صندلي آوردند و وي روي آن نشست .بعد از اينكه

است .حكم هم در حال تغيير بود ،چون فوري براي زنداني يك دادگاه

يك ساعت و نيمي ما را با آن حالت رو بديوار نگهداشتند ،شروع كردند يك

تجديد نظرمي گذاشتند و درآن دادگاه وضع او را در جهت مثبت و يا منفي

يك و يا چند نفر چند نفر را بجايي ببرند .به من گفتند ’’ :دستت را روي

تغيير مي دادند.

شانه نفر جلو بگذار‘‘ و ما را حركت دادند ،باال بردند و پائين آوردند ،توقف

بعد از اينكه مرا صدا زدند با كليه وسايل آماده شو .خوشحال شدم

كردند ،باز اينطرف و آنطرف باال و پائين با چشم بسته حركت مي دادند.

وبياد حرف آقاي محمدي گيالني قاضي القضات افتادم كه در ديداري كه در

تمام اينها براي ايجاد رعب و ترس بود .مي خواستند كه شخص بازداشت

سلول چندي قبل با من داشت گفت ’’ :مسأله روزنامه چون قانوني و رسمي

شده احساس كند كه چه جاي جهنمي مخوفي است .بعد از اين بازيها

بوده است چيزي نيست فقط مي خواهند ببينند شما به جايي وابسته بوده

دست مرا تنها گرفتند و به جايي بردند و گفتند ’’ بنشين‘‘  ،نشستم .نه

ايد ياخير؟‘‘ يك خوش خيالي عجيبي به من دست داد و با خود گفتم چه

صدايي ،نه ندايي ،نه كسي ،خدايا ،اينجا كجاست كه اينها ما را آورده اند؟

خوب ،اينها فهميده اند كه من وابسته به جايي نيستم وحاال دارند مرا آزاد

احساس مي كردم كه بايستي چند ساعتي از وقت افطار گذشته باشد ولي

مي كنند .بابا ،اين حرفهايي هم كه بيرون در باره سيستم قضايي

مانند يك گورستان صدايي از كسي در نمي آمد .باز افكار زيادي در ذهنم

دادگاههاي انقالب مي زنند و مي زديم ،نبايستي درست باشد .فراموش

خطور مي كرد .وحشت و تاريكي به آنها شدت مي بخشيد .فكر كردم وضع

نكنيد كه در شرايط زندان و بخصوص زندانهايي نظير زندان جمهوري

ما با اينها چه مي شود ،اوضاع و احوال بيرون از چه قرار است ،كار بكجا

اسالمي كه ترور و وحشت در آنجا حاكم است ،انسان بيشتر تمايل دارد به

كشيده است؟بسياري از اين مسائل در ذهنم رژه رفتند.

هرذره و كاهي اميد ببندد و به هر حشيشي متوسل شود .در اين افكار بودم

در يك چنين حالتي براي غلبه برترس و وحشت و تحمل خوف و

كه بعد از نيم ساعتي پاسداري صدا زد ’’ چشمت را ببند!‘‘ بستم .دست مرا

هراس بهترين وسيله دعا و نيايش به درگاه پروردگار است .به خواندن قرآن

گرفت و برد در يك راهرو و گفت ’’ اينجا بنشين ‘‘.نشستم و منتظرآزادي

و دعا و راز و نياز با خداوند پرداختم .غرق در راز و نياز بودم كه يك مرتبه و

بودم .بعد از اينكه مدتي از نشستنم در اين راهرو گذشت و خبري ،نشد

براي اولين بار در اين مدت صداي راديو شنيدم.

رفته رفته احساس كردم كه اينجا كسان ديگري هم هستند و مثل اينكه
اولين ضربه شديد روحي

داخل صفي نشسته ام ،هرچه بيشتر مي گذشت بهتر مي فهميدم كه آن
احتمال آزادي ،احساس پوچي بوده است .بنا بر اين مسأله چيست؟ و چرا

با شنيدن صداي راديو ،گفتم خدايا ،آيا سياست عوض شده است كه

كسي نمي آيد و چيزي نمي گويد .چند ساعت گذشت و من از اين

امشب براي ما در اين ناكجاآباد راديو باز كرده اند؟ .حتما قصد و نظري در

بالتكليفي خسته شده بودم كه آمدند و گفتند ’’ :بلند شويد و دستتان را

كار است .بعد از چند دقيقه گوينده راديو اعالم كرد تا چند لحظه ديگر

روي شانه نفر جلو بگذاريد!‘‘ و بدين ترتيب صفي درست شد كه هركس

سخنراني دانشمند و استاد محترم آقاي فخرالدين حجازي را خواهيد

دستش روي شانه نفر جلو بود و پاسداري دست و يا لباس نفر اول صف را

شنيد .با برده شدن اسم آقاي حجازي توجه ام بيشتر جلب شد و از افكاري

گرفت و حركت كرديم .بعد از اينكه مقداري رفتيم ،احساس كردم كه در

كه در آن غوطه ور بودم خارج شدم و با دقت به راديو گوش فرا دادم .آقاي

بيرون واحد 909هستيم .چند لحظه بعد ماشيني آمد و گفتند سوار شويد.

حجازي بعد از مقدمه ،به بيان وضعيت مجاهدين(منافقين) و رابطه آنها با

با چشمهاي بسته سوار شديم .جاي نشستن بسيار تنگ بود و مثل كتاب

بني صدر پرداخت .اين اولين بار بود كه آشكارا صحبت از بني صدر و

بهم چسبيديم .وقتي ماشين حركت كرد ،شخصي با لهجه ي شيرازي گفت:

مجاهدين و رابطه ايندو با هم را مي شنيدم .بعد از شرح وضعيت مجاهدين

’’ كاكو يك كمي برو آنطرف ‘‘.از اين صدا فهميدم كه وي مسعود زارع مدير

و حذف آقاي بني صدر به وسيله آقاي خميني و مجلس شوراي اسالمي،
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آقاي حجازي گفت ’’ :آقاي بني صدر حكمي به مسعود رجوي داده است و

است و براي ما همه ي حرفها را زده اند ديگر اينكه اينها كه مسلمان

درآن حكم او را نخست وزير و مسئول تشكيل شوراي مقاومت ملي كرده و

هستند پس چرا كتابها و مداركشان وسيله گروههاي چپ انتشار پيدا مي

فرار را برقرار ترجيح داده است و گفته كه كتابهاي مجاهدين رگه هايي از

كند و چرا با آنها در ارتباط هستند و سوم اينكه چرا ما بدرون كنفدراسيون

ماركسيسم دارد ولي اساس و پايه آنها اسالمي است‘‘.

نمي رويم و در كنفدراسيون ادغام نمي شويم تا جبهه ملي دوم را كه حامي

با شنيدن اين مطلب مثل اينكه پتكي برسرم كوفتند .اين براي من

مجاهدين است ،در مقابل ساير گروهها تقويت كنيم .اجماال اينكه ما دچار

غيرقابل باور بود .چگونه مي شود باور كرد ،خدايا ،چه مي شنوم؟ .اين ضربه

اين مشكالت بزرگ شده بوديم و مسئله براي خودمان نيز كامال روشن نبود.

اي كه برمن فرودآمد ،خيلي هولناك بود .شرايط سلول و كساني كه به

در سال  59جهت مشورت با آقايان بني صدر و قطب زاده به پاريس

خاطر اعتقاد و عقيده و فعاليت سياسي گرفتار مي شوند به نحوي است كه

سفر كردم ،و با آنان در مورد آن مسائل بحث كردم و نظر آنها را جويا شدم.

اگر به اعتقاد آنها ضربه بخورد و يا رهبري كه به او اعتقاد داشته و همكار

از آقاي بني صدر پرسيدم ،مگر بچه هاي سازمان مجاهدين خلق مسلمان

وي بوده اند عقب نشيني كند و تغيير موضع دهد ،دنيا در چشم آنها تيره و

نيستند؟ ايشان جواب داد ’’ ،نه! مسلمان هستند ‘‘.من گفتم پس چرا كتابها

تار ميشود و بعد از آن يا منفعل ميشوند و دست از همه چيز ميشويند و

و ساير مداركشان وسيله بچه هاي چپي منتشر مي شود ،كه از اين بابت هم

يا ميبرند و آلتي در دست مقامات زندان و دادستاني ميشوند و هرچه كه

به ما فخر مي فروشند و هم توده دانشجويان ناآگاه مسلمان را عليه ما

دارند در اختيار آنها قرار ميدهند و يا اينكه بيقيد و بند شده و به اين

تحريك مي كنند و چپي ها هم با مجاهدين رابطه ارگانيك دارند و هم نان

نتيجه ميرسند كه اعتقاد و اين مقوله ها فقط حرف است و تئوري و براي

مبارزه مسلحانه آنها را مي خورند .اگر مجاهدين واقعا مسلمان هستند،

بحث.

چپي ها آنها را نيز اغفال مي كنند.آيا برما نيست كه در اين رابطه دست به

باور كردني نبود كه آقاي بني صدر دست بيك چنين كاري بزند .براي

فعاليتي بزنيم؟ كتابها و جزوات آنها را چاپ و انتشار دهيم و آنها را از

اينكه من روش اين گروه و نيز اعتقادات و باورهاي آنها را خوب مي

وضعيت چپي ها آگاه كنيم .آقاي بني صدر گفت ’’ :آقاي جعفري ،من كه

شناختم .چندين سال تمام روش و منش آنها را از نزديك شاهد بودم .ديده

بچه نيستم .چرا بايد پول مسلمان ،نيروي مسلمان ،وقت مسلمان و فعاليت

بودم كه چطور اينان توده هاي خود را در ناآگاهي نگاه مي دارند و هرگاه

مسلمان صرف تبليغ مطالب غير اسالمي و ماركسيستي بشود؟ بعضي از

كسي چيزي فهميد ،چوب مسئله دار شدن ،منفعل شدن و به زندگي

بچه ها از مطالب و محتواي آنها اطالع ندارند و چون اسم آنها اسالمي است،

بورژوازي روي آوردن برسرش فرود مي آورند .مطالعه كرده بودم كه چگونه

مسأله برايشان تمام است ولي من كه مطلع هستم و كارم تحقيق در اطراف

در اينگونه تشكيالت ،سازمان نقش خدا را بازي مي كند و كسيكه در رأس

اينگونه مسائل است ،چرا آلت دست بشوم و كاري بكنم كه مآال بضرر اسالم

سازمان باشد ،خود خدا مي شود.

تمام شود؟‘‘ بعد از آن دست برد و از قفسه كتابها ،كتاب روش شناخت آنها

از خودم سئوال كردم ،چطور مي شود اين حرفهاي فخرالدين حجازي

را بيرون آورد و رئوس مطالب و اساس كار آن را برايم تشريح و بحث كرد و

درست باشد؟ چه اتفاقي افتاده است؟ آقاي بني صدر اولين كسي بود كه

اضافه كرد كه ’’ كتابهاي اينها رگه هايي از اسالم دارد ولي پايه واساس آنها

روش ومنش اينها را شناخته بود و اين او بود كه به ما فهماند كه كتابهاي

ماركسيستي است و اگر آن پايه ها و اساس را ازآنها حذف كنيم ديگر

اعتقادي آنها ،اساس و ريشه اش ماركسيستي ـ استالينيستي است و فقط

چيزي جز چند حديث و يا آيه كه زينت بخش آنها بوده اند باقي نمي ماند‘‘.

رگه هايي از اسالم را در بر دارد .مگر سازمان مجاهدين از آن اعتقادات

من بعد از اين بحث بود كه مسأله را پي گرفتم و مطالب و كتابهاي آنها

برگشته است؟ مگر كتاب شناخت ،راه انبياء راه بشر ،تكامل ،جزوه هاي

را مورد به مورد مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه اگر اينها واقعا به

ايدئولوژي كه سال  59تدوين شده است ،بيانيه  09ماده ايكه آقاي رجوي

هواداران خود اين كتابها را آموزش دهند ،درپايان كار ،راهي جز

هنگام رهايي از زندان درسال 51در دانشگاه تهران بعنوان مشي سازمان

ماركسيست شدن برايشان باقي نمي ماند.
بدين علت بود كه وقتي آقاي حجازي شب  90ماه مبارك رمضان آن

اعالم كرد و اينها را نقد كرده و كنار گذاشته اند و به نتايج تازه اي دسترسي

مطلب را عنوان كرد ،شنيدن آن مطالب به مثابه پتكي بود كه برسرم فرود

پيدا كرده و آنرا تدوين و اعالم كرده اند؟

آمد و نتوانستم باوركنم كه حرفهايي كه آقاي حجازي در موردآقاي بني
ريشه تاريخي اين داستان

صدر مي گويد راست است .چون آقاي حجازي را شخصي درست كردار و
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دانشجوياني كه در خارج از كشور و به خصوص سالهاي  50تا 54

راستگو نمي شناختم او را شخصي متملق وچاپلوس ونان به نرخ روز خور

مشغول تحصيل بودند و درسازمانهايي نظير كنفدراسيون جهاني

مي شناختم .پيش خودم تحليل كردم كه حاال هم دروغ مي گويد ،و

دانشجويان و يا اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا فعال بوده

بدينطريق موقتا خودم را از اين عذاب روحي رهانيدم.

و يا ارتباطي داشته اند ،مطلع هستند كه اولين بار كتاب روش شناخت

بعد از اينكه سخنراني تمام شد ،راديو را خاموش كردند ،بعد از آن

مجاهدين را بچه هاي كنفدراسيون شاخه جبهه ملي دوم كه اغلب آنها

ديگر تا حدود بهمن همان سال كه مرا به اوين منقل كردند ،صداي راديو را

ماركسيست بودند چاپ و آنرا پخش و بفروش ميرساندند .آنها بدينوسيله

نشنيدم .بعد از اين سخنراني پاسداري آمد و گفت ’’ چشمت را بازكن!‘‘

بچه هاي مسلمان و بخصوص اتحاديه انجمنهاي اسالمي را در فشار قرار

وقتي چشمم را بازكردم ديدم يكه وتنها در وسط اطاق بزرگي نشسته ام.

داده بودند و مي گفتند حاال كه مجاهدين مسلمان هستند و كتابهاي آنها

آن پاسدار غذاي افطاري كه عبارت از كوفته برنجي با مقداري آب همراه با

وسيله ما پخش مي شود ،چرا شما بدرون كنفدراسيون نمي آئيد كه در

كمي نان بود ،پيش من گذاشت و رفت .از شدت ناراحتي آنشب را به سختي

مقابل گروههاي رقيب ديگر داخل كنفدراسيون ما را تقويت كنيد كه در

افطار كردم.

نتيجه مجاهدين را تقويت كرده باشيد .اين مسأله چاپ و انتشار مدارك و
كتابهاي مجاهدين توسط بچه هاي جبهه ملي دوم براي بچه هاي مسلمان،
آن روزها از هرجهت مشكل آفريده بود .يكي اينكه چون مجاهدين

 1توبه نامه وي را هنگامي كه در زندان شاه بود و استاندار خراسان را با لقب مالك
اشتر ياد كرده بود ،مطالعه كرده بودم.

مسلمان هستند و مبارزه مسلحانه مي كنند پس تمام حرفهاي آنها درست
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انتخابات رياست جمهوري رجايي

تقاضاي خودش براي بارچهارم و پنجم نيز به دستشويي ببرند ولي اين كار

درهمين كميته مشترك 0بودم كه روزي پاسداري يك برگه راي براي

عموميت نداشت .بارها اتفاق مي افتاد كه شخصي براي رفتن به دستشويي

شركت در انتخابات رياست جمهوري همراه با يك ورقه تبليغاتي كه روي

ناله مي كرد و كسي به داد او نمي رسيد و يا گاهي بد و بيراه هم به او نثار

آن اسامي چند كانديداي رياست جمهوري بود آورد و گفت’’ :مي خواهي

مي كردند ،و بودند اشخاصي كه گرفتار بيماري( پروستات) بودند و ادرار
خود را در ليواني و يا قوطي اي مي كردند و وقتي به دستشويي مي رفتند

رأي بدهي؟‘‘ گفتم آري!
رفت بيرون و بعد از چند لحظه اي همراه با چند نفر ديگر كه صندوق

با خود آنرا مي بردند و درآنجا خالي مي كردند .در اين سلولها بود كه من

هم دستشان بود آمد و آن برگ رأي را از من گرفت و ته آنرا پاره كرد و

متوجه شدم سلولهاي واحد  909اوين كه من به خاطر شرايط بد آن

دوباره آنرا به من پس داد .وقتي ته ورقه را پاره كرد متوجه شدم كه مي

اعتصاب غذا كردم در مقايسه با اينها چه نعمتي بوده است.

خواهند بعد از اينكه من رأي را در صندوق انداختم اين ورقه را با ته آن
شمارش نعمتهاي خداوند

منطبق كنند و بدينطريق كشف كنند كه آيا من رأي داده ام و يا ورقه سفيد
را انداخته ام .ثانيا به چه كسي رأي داده ام .بعد از اينكه هدف آنها را درك

در اين سلول تاريك ،يك روز ناگهان به اين فكر فرو رفتم كه خداوند

كردم ،به اسامي آن چند نفر نگاه كردم و احساس كردم كه تنها شخص

چقدر نعمت در اطراف ما قرار داده است و ما متوجه نيستيم .هم اكنون كه

مورد نظر آنها رجايي است و آن ديگران فقط فرماليته هستند .منهم به

من در اين سلول و در بازداشت بسر مي برم چه نعمتهاي بيشماري خارج از

رجايي رأي دادم بدون اينكه ميل و رغبتي به اين رأي داشته باشم و يا او را

سلول زندان وجود دارد و نمي توانم از آنها استفاده كنم.

براي اينكار صالح بدانم ولي چون شرايط تيره وتار بود كار ديگري نمي شد

شروع كردم به شمارش نعمتهايي كه تنها به خاطر وجود اين شرايط

كرد .بعدا هم آمدند و از من پرسيدند كه ’’ به كي رأي داده اي؟ ‘‘.گفتم به

قادر نيستم از آنها استفاده كنم در حالي كه همگي آنها چقدر براي انسان
مفيد و الزم است .شمارش آنها خيلي زيادشد كه تعدادي از آنها به قرار زير

آقاي رجايي رأي داده ام كه خوشحال شدند و رفتند.

است:

اين اطاق يكي از اطاقهاي بزرگ بند چهار كميته مشترك بود كه
حدودا پنج متر در چهارمتر بود ،اما تاريك و خيلي كثيف بود .و شبانه روز

نور آفتاب ،ماه وستاره ،درخت و سبزه وگل ،طبيعت ،هواي سالم ،تميز

چراغ در آن روشن بود .در آن سوراخ كوچكي داشت كه پاسداران از بيرون

دادن شب و روز از يكديگر ،حركت كردن ،خواندن ،مطالعه كردن ،نوشتن،

گهگاهي مرا زيرنظر مي گرفتند .در اين اطاق دو جزوه كوچك از مرحوم

مصاحب داشتن ،آزاد بودن ،جست و خيز كردن ،با خبربودن ،بوي سالم

مطهري در گوشه اي افتاده بود كه آنرا برداشتم و پس از مطالعه دوباره

استشمام كردن ،تحقيرنشدن ،اسير و در بند نبود و… در اينجا بيش از

سرجاي خودش گذاشتم .در اينجا باز هم مونس و يار تنهايي ام همان قرآن

پيش از اينهمه نعمت كه خداوند در اطراف ما قرار داده است ستايش كردم

بغلي بود كه همراه داشتم .بيشتر اوقات را به نماز و قرائت قرآن و تفكر

و شكر وحمد خداوند بجاي آوردم .ولي:

درآيات آن مي گذراندم .نه از كسي خبري بود ونه از بازجويي اثري ،حدود

از دست و زبان كه برآيد كز عهده شكرش بدر آيد

يك هفته كمتر يا بيشتر در اين اطاق بزرگ تنها بودم كه مرا صدا زدند و

در اين سلول براي اولين بار احساس كردم كه نياز داشتن چه چيز

گفتند ’’ با كليه وسايل و چشمهاي بسته آماده باش ‘‘.وسايل مختصري كه

بدي است و انسان هرچه بي نيازتر باشد ،آزادتر است .در اين سلول صداي

داشتم برداشتم و آماده منتظر نشستم .بعد از مدتي پاسداري آمد ،دستم

ناله شخصي را مي شنيدم كه به خاطر يك نخ سيگار چقدر به اين پاسدارها

راگرفت و گفت ’’ :با من بيا ‘‘.بازهمان برنامه ترس و وحشت شروع شد.

التماس مي كرد وبرادر برادر مي گفت .صداي زدن و ناله و فرياد بگوشم مي

كمي باال و پائين ،از اين طبقه به آن طبقه و يكي دوجا هم كمي توقف .بعد

رسيد كه زجر دهنده و دلخراش بود ،بعد فهميدم كه اينجا نزديك حمام و

مرا بدرون سلولي برد وگفت ’’ :چشمت را باز كن ‘‘.وقتي چشم باز كردم،

سلولهايي بوده است كه افراد را درآن تنبيه مي كردند و كتك و شالق مي

ديدم درون سلول كوچكي هستم .اين سلول يا در طبقه همكف و يا در

زدند .مرتب صداي فرياد و فحش و حرفهاي ركيك بگوش مي رسيد.

زيرزمين قرار داشت .سلولي بود بسياركوچك حدود دويست و ده سانتيمتر
اطالع از بعضي حوادث

در صد وبيست ،بسيار تاريك وكثيف بود .در اين سلول هيچگاه تشخيص
روز وشب ممكن نبود .اثري از نور در آن ديده نمي شد فقط يك پنجره

نمي دانم چه مدتي در اين سلول بودم .روزي از روزها جواني به داخل

كوچك داشت كه در وراي آن پنجره از فاصله دور فقط يك نقطه نور ديده

سلول آمد و بعد از سالم و احوالپرسي نشست و با من شروع به بحثهاي

مي شد .در ساعات شبانه روز چراغ آن روشن بود .درست نظير يك دخمه

اعتقادي و فلسفي كرد .من صبر كردم تا او حرفهايش را زد ،درخالل حرفها

كه مرده اي را جهت انتقال به جايي ديگر به رسم امانت به آنجا مي سپارند.

و بحثها احساس كردم كه نبايستي معلومات چنداني داشته باشد .در

بوي نم و كثافت مشام را آزرده مي كرد .بعد مطلع شدم كه تازه اين سلول،

هرحال مسائلي را مطرح كرد و بعد نيز نظر مرا نسبت به آن مسائل جويا

ابتداي اين بند بوده است .درته آن راهرو كه مجموعا حدود ده سلول در آن

شد ،به آن مسائل پاسخ دادم .دوساعتي را آنروز با هم بحث كرديم .وقتي

بود ،توالت قرار داشت و هنگامي كه به دستشويي مي رفتيم از زيرچشم

مي خواست برود گفت ’’ :من بازهم مي آيم ازشما كسب فيض كنم ‘‘.يكي

ميديدم كه خيلي ها را چشم بسته در راهرو و بعضي را هم دم در مستراح

دو روز بعد آمد .بعد از طرح يكي دو سئوال ،وارد مسائلي در مورد

جا داده اند.

مجاهدين و خط و ربط آنها شد و نظر مرا نسبت به آنها پرسيد ،سپس از

اين سلولها برعكس سلولهاي واحد  909اوين ،مستراح فرنگي و

آقاي بني صدر سئوالهايي كرد و از من پرسيد ’’ :فكر مي كنيد آقاي بني

دستشويي نداشت و پاسداران ،زندانيان را روزي سه نوبت براي قضاي

صدر كجا رفته است؟‘‘ جواب دادم كه شما بهتر از من ميدانيد .من كه در

حاجت و وضو به دستشويي مي بردند .گاهي هم ممكن بود كه شخصي را به

بازداشت شما هستم .پرسيد ’’ :آيا به كردستان رفته و يا جاي ديگر و يا به
خارج گريخته است؟ يا پيش مجاهدين است؟‘‘ گفتم من از كجا بدانم كه

 1جالب است كه اينجا در زمان شاه كميته مشترك ناميده مي شد و اينان نام آنرا به
(كانون توحيد) برگردانده بودند ولي نه تنها همان مخوفي آن را حفظ كرده بودند
بلكه برشدت آن نيز افزوده بودند.

وي كجا رفته است .من در اين سلول از كجا مي توانم بفهمم؟ از دكتر
چمران پرسيد و بعضي سئوالهاي پراكنده ديگر .از بحثهايي كه پيش آمد
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مرتب تغيير مي كرد.

مطلع شدم كه آقاي بني صدر مخفي شده و با مجاهدين است و اوضاع

توقف در دستشويي ها هم نامحدود نبود و حداكثر چهار پنج دقيقه

متشنج است .و فهميدم كه آن مسائلي را كه آنشب آقاي حجازي در

اي به هرنفر بيشتر مهلت نمي دادند و گاهي هم خيلي كمتر از اين .در اينجا

سخنرانيش مطرح كرد درست بوده است ولي هنوز يقين نكرده بودم.
هيچكدام از اين دو جلسه بحث جنبه بازجويي و رسمي نداشت و

عالوه بر اينكه جوّ ترس ،رعب و وحشت حاكم بود ،كثافت و نبود بهداشت و

نظير يك بحث دوستانه انجام گرفت ولي من خيلي دقت مي كردم در عين

نبود به موقع حمام و كمبود وسايل شستشوي لباسها ،وضعيت را صد

اينكه دوستانه باشد چيزي مطرح نكنم كه او سرنخي از آن پيدا بكند و يا

چندان بدتر مي كرد .غذايي كه مي دادند نيز كافي نبود و يك انسان

چيزي كشف كند كه برايمان مشكل آفرين باشد .به طوريكه بعدا احساس

معمولي از آن سير نمي شد .يك غذاي بقول خودمان بخور و نمير در حد

كردم او آمده بود مرا ارشاد كند .درخالل بحثهاي اين دو جلسه شايد او

رفع گرسنگي بود .يادم هست وقتي وارد اين سلول شدم كمي نان مانده

احساس كرده بود كه چيزي براي گفتن ،براي من ندارد و احتمال هم مي

خشك در كنار سلول بود .با وجودي كه من پرخور نبوده و كم غذا هستم

دادند كه تحت تأثير بحثهاي من واقع شود و نتيجه عكس بدهد .اين بود كه
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شبي از فرط گرسنگي آن ها را با وجوديكه با خاك عجين شده بود خوردم.

ديگر او را پيش من نفرستادند .باالخره بعد از مدتي مرا صدا زدندكه با كليه
ديدار اتفاقي با دکتر ناصر تكميل همايون

وسايل آماده شو .و باز طبق روال گذشته دست مرا گرفتند و به سلول

براي كنترل و بردن افراد درون سلولها به دستشويي و حمام بازجو ها

ديگري بردند.

از افراد بسيجي و سپاهي استفاده مي كردند و براي اينكه با زندانيان رابطه
انتقال به بند شش

اي برقرار نكنند ،مرتب آنها را جابجا مي كردند .روزي هنگام بردن به

اين سلول در طبقه چهارم قرار داشت و آخرين طبقه بود .در اين

دستشويي ،پاسداري كه لهجه يزدي داشت آمد و بدون توجه به مقرراتيكه

سلول براي اولين بار ،بعد از مدتي نور آفتاب را ديدم و برعكس سلول قبل

در آنجا رايج بود ،در چند سلول را زد و همه را بدنبال هم قطار كرد و به

كه تيره و تاريك بود ،حدود هفت هشت ساعتي از روز روشن بود و چند

دستشويي برد .وقتي به درون دستشويي رسيدم ،فردي را ديدم كه داشت

ساعتي هم كمي آفتاب از درون پنجره ايكه به بيرون داشت ،بداخل سلول

پيراهنش را زير آب سرد مي شست .تا او را ديدم شناختم .وي دكتر ناصر

مي تابيد و قسمتي از سلول را آفتاب مي گرفت .اين خود نعمتي بزرگ بود.

تكميل همايون بود كه بطور باور نكردني عوض شده و قيافه اش از شدت

يك پتوي سربازي دركف آن پهن بود و بعد از چند روز پتوي ديگري نيز به

فشار بطوركلي تغيير كرده بود .جرأت اينكه با هم آشنايي نشان بدهيم

من دادند .معلوم بود كه اين سلولها را تازه درست كرده اند و قبال اطاقهاي

نداشتيم .او هم مرا شناخته بود چون بعد از لحظه اي گفت ’’ :برادر از

عمومي بوده كه هر اطاق تبديل به سه سلول انفرادي شده است .با سلولهاي

كرمانشاه مي آييد؟ ‘‘.او اين جمله را گفت چون مرا در كرمانشاه دستگير

زيرزمين و طبقه همكف كه نمور و تاريك بود ،قابل مقايسه نبود ولي در

كرده بودند .شنيدن اين جمله بطور كلي فكرم را تغيير داد و با خود گفتم

فصل تابستان و هواي گرم و بخصوص در سلولهاي در بسته و كوچك ،آن

اين تكميل همايون نيست و من اشتباه كرده ام .از او پرسيدم چرا داري

هم نزديكي ميدان توپخانه كه بدترين جاي تهران به لحاظ آلودگي هواست

اينطوري زير اين شير آب سرد لباس مي شويي؟ اينطور كه چرك لباس

و نبود وسايل كافي بهداشتي و حمام ،وضع ناهنجاري را بوجود آورده بود.

بيرون نمي رود .گفت ’’ :چكاركنم؟‘‘ گفتم سطلي و يا ظرفي از برادران

اغلب از كمبود حمام ،بدنهاي ما بو مي داد.

پاسدار بگير و پر از آب كن و كمي هم پودر روي آن بريز و بگذار حداقل ده
دوازده ساعتي بماند تا چركها و كثافتها كامال در آب حل شود .در جواب

يكبار چند هفته اي ما را به حمام نبردند .در آن ايام وقتي موي هاي

گفت ’’ :برادر ،ظرف كه اينها به من نمي دهند‘‘.

سرم را كه دست مي زدم دسته دسته مي ريخت .خواهش كردم ماشيني
بياورند و موي سرم را از ته بزنندكه آنرا انجام دادند .طبق معمول در اين

بعد كه به سلول برگشتم با خود گفتم اي دل غافل ،اين تكميل

سلول و هم سلول و اطاق قبلي وقتي وارد شدم نام و نام خانوادگي وعلت

همايون بود .بعد دانستم كه سلول تكميل همايون كنار سلول من است.

گرفتاري و شغلم را روي ديوار نوشتم و هر روز كه مي گذشت يك عالمت

پاسدارها خيلي به او بي احترامي مي كردند و براي بردن وي به دستشويي

روي ديوار مي زدم .بودند كساني كه سالها بعد در زندان اوين يا قزلحصار

خيلي سختگيري مي كردند .ديگر او را نديدم تا اينكه روزي در اواسط

بهم برخورد كرديم و گفتند كه آنها نيز در همان سلولها بوده اند كه من قبال

اسفند ماه سال ،60بار ديگر او را در حسينيه اوين ديدم .او گاهي در سلول

در آنجاها بودم .برايم خيلي معما بود كه اين زندان كه ما فعال در آن هستيم

با صداي بلندي كه پاسدارها متوجه نشوند اين جمله را مي خواند :يا

كجاست و كداميك از زندانها است؟ چون با چشم بسته ما را به اينجا انتقال

“صاجبي السّجن” كه من متوجه شوم وي در آن سلول است.

داده بودند و در اينجا نيز به غير از درون سلول و دستشويي و حمام در تمام

باز روزي اتفاق ديگري افتاد .آن روز ناهار به ما آبگوشت دادند .بعد از

جاهاي ديگر ما را چشم بسته مي بردند .زندان قصر و سلولهاي آن را قبال

اينكه به شهيد حسين نواب آبگوشت مي دهند ،او مي گويد ’’ :اگر چاي هم

ديده بودم ،در آنجا چندين طبقه وجود نداشت .كامال احساس مي شد كه

بود خيلي خوب بود ‘‘.پاسداري كه مقسم غذا بود وقتي به سلول آمد كه به

بايستي در حوالي مركز شهر واقع شده باشد ،ولي كجا؟ براي من نا مشخص

من جيره غذايي بدهد با صداي بلند گفت ’’:آقاي نواب چاي هم مي خواهد،

بود .البته به عمد اينها آنرا جوري سري و مخوف نگهداشته بودند كه ايجاد

حاالبرايش قليان هم مي آوريم ‘‘.در اينجا بود كه فهميدم نواب را هم

رعب و وحشت كند و نكند خداي ناكرده آن ترسي كه از كميته مشترك در

دستگير كرده اند.
روزها همچنان مي گذشت و جز پاسدارهاي نگهبان كه روزانه چند

زمان شاه در دلها ايجاد شده بود از بين برود.
اوضاع و احوال اينجا و دستشويي ها و خبرهايي كه به در و ديوار

نوبت مي آمدند و ما را به دستشويي مي بردندكسي در سلول را نمي زد.

نوشته شده بود حكايت از اين مي كرد كه قبال عده اي از مجاهدين اينجا

صداي پاسدارها و داد و فريادشان بر سر بعضي از بازداشتي ها و يا بي

بوده اند كه آنها را به جاي ديگري منتقل كرده اند ولي هنوز تعدادي در

 1البته بخشي از اين كمبودهاي موادغذايي ،بهداشتي و فشارهايي از اين قبيل شايد
به اين علت بود كه آن روزها سيل افراد دستگير شده به اين زندانها سرازير شد و
تدارك الزم و كافي براي يك چنين وضعي پيش بيني نشده بود.

اينجا هستند .وقتي روزانه چندين بار ما را به دستشويي مي بردند ،در نقاط
مختلف آن ها شعارهاي مختلف و اسامي بعضي افراد ديده مي شد و اينها
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احترامي اين بچه هاي كم سن و سال نسبت به افراد مسن خيلي مشمئز

علت من ديگر در تمام طول بازجويي هيچگاه اسمي از قانون مطبوعات و

كننده بود .با وجوديكه احساس كرده بودم كه جو سنگيني در كشور حاكم

جرم مطبوعاتي نبردم و بازجو هم ديگر از مطبوعات و قانون و يا روزنامه

شده است و فهميده بودم كه عده اي از گروه ما دستگير شده اند و معلوم

كمتر سخن به ميان آورد .بعد از اينكه او از آنچه گذشته بود گزارش داد و

نيست كه چه سرنوشتي در انتظار ماست ،اطالع درست و جدي از اوضاع و

نظر مرا خواست و من هم نظرم را گفتم ،دست مرا گرفت و به سلول

احوال نداشتم .گاهي خوش خيالي به من دست مي داد و مي گفتم ،اين

برگرداند .بازهم مدتي گذشت و خبري نشد.

ديگر چه صيغه اي است و چرا اينها اينقدر نسبت به من بي تفاوت هستند،
اولين بازجويي در کميته مشترك

نه سئوالي ،نه جوابي و نه پرونده اي! چرا بي جهت و بدون حق همينطور مرا

بيش از يكصد روز از بازداشتم گذشته بود كه يكروز صبح باز آقاي

در بازداشت نگاه داشته اند؟

نادري سر بازجوي بني صدري ها به سلول آمد .يكدسته از برگهاي ماركدار
سيا بيكار نمي نشيند

بازجويي را كه آرم دادستاني مركز باالي آنها چاپ شده بود ،همراه خود

حدود چهارپنج هفته ايكه از انتقالم به اين سلول گذشته بود ،روزي

آورده بود كه روي يكي از آن برگها يك سئوال كلي طرح شده بود ” :از

شخصي بدرون سلول آمد وگفت ’’ :چشمت را ببند ‘‘.چشمم را بستم ،بعد

زماني كه روزنامه شما در هفدهم خردادماه تعطيل شد تا روزي كه دستگير

او دستم راگرفت و مرا در طبقه پايين به اطاق بازجويي برد .در آنجا چشم

شديد ،كارهايي كه كرده ايد ،جاهايي كه رفته ايد و كساني را كه ديده ايد

بند را مقداري باال زدم و سرم را پايين انداختم و روي صندلي نشستم .اين

مشروح ذكر كنيد؟“

شخص كه بعدا معلوم شد بازجوي من و سربازجوي تمام گروه بني صدر

اين سئوال و مابقي برگهاي سفيد بازجويي را گذاشت و رفت و گفت’’ :

است ،نادري ناميده مي شد ولي اسم حقيقي او حسيني بود .اين شخص كه

بنويسيد ،بعدا برمي گردم و آن را برمي دارم ‘‘.اين سئوال خيلي مهمي بود.

حدود 95سالي داشت گويا دانشجوي حقوق بوده كه تا فروردين  60در دفتر

در همين مدت بود كه يك شماره ظاهرا غيرقانوني روزنامه انقالب اسالمي

رياست جمهوري مشغول بكاربود .وي زيردست سرهنگ حاتمي در دفتر

بچاپ رسيد و انتشار پيدا كرد ،من به كرمانشاه رفته بودم و ديدار و گفتگو

نظامي كارمي كرد .خود اين سرهنگ حاتمي كه در دفتر بني صدر كار مي

با آقاي بني صدر و ديگران داشتم ،در تهران نيز در طول اين چند روزه با

كرد ،بعد از بركناري بني صدر مدتي دبير شوراي امنيت ملي در زمان

دفتر رياست جمهوري در ارتباط بودم و…كه همه ي اينها از نظر دادستاني

تصدي رياست جمهوري رجايي و خامنه اي بود .او از افسران توده اي بود و

و بازجو مهم بود .بدين علت خيلي روي مسئله فكركردم كه به چه نحوي به

در دفتر بني صدر هم جاسوس حزب جمهوري اسالمي بود و هم حزب توده.

اين سئوال كلي پاسخ گويم كه مشكلي در آينده برايم بوجود نياورد و

آقاي نادري را در فروردين  60از دفتر رياست جمهوري اخراج كردند چون

سرنخي هم بدست آنها ندهد كه هرروز دنبال آن را بگيرند و سئوال پشت

او هم يكي از افراد نفوذي دادستاني در دفتر رياست جمهوري بود .همين

سئوال از من بكنند .و چون اولين سئوال كتبي و شروع بازجويي بود و از

آقاي نادري در زندان روزي به يكي از دوستان گفته بود ’’ ،اگر مي دانستيد

مسئله روزنامه و مطبوعات و قانون مطبوعات خارج شده و به مسايل ديگر

كه آخر كارتان به اينجا مي كشد آيا مرا از دفتر اخراج مي كرديد؟‘‘

پرداخته بود ،هم از نظر من و هم از نظر آنها خيلي مهم بود .از طرف ديگر

بعد از اينكه روي صندلي نشستم آقاي نادري در كنارم ايستاد و

يك مقدار اطالعاتي در عرض اين چند روز از من داشتند و قطعا كسان

شروع كرد بعضي از آنچه را كه در كشور گذشته بود ،براي من بازگو كند و

ديگري از گروه ما نيز اطالعاتي در اختيارش گذاشته بودند .بعد از جمع و

در عين حال ،عكس العمل مرا نسبت به آنچه مي گويد ،بسنجد .اول از فرار

جور كردن افكارم و كم و زياد كردن و سنجيدن جوانب مختلف كار شروع

بني صدر حرف زد ،بعد گذرا انفجار دفتر حزب جمهوري اسالمي را بيان

به نوشتن پاسخ آن سئوال كردم كه گويا حدود سه صفحه شد .بدون اينكه

كرد و گفت كه ’’ آقاي بهشتي شهيد شده است‘‘  ،دكترچمران شهيدشده

مطلب دروغي بنويسم وقايع روشن آن چند روزه را شرح دادم كه خالصه

است‘‘  ،محمدمنتظري شهيدشده است‘‘ و… بعد از دادن اين خبرها گفت:

آن به اين شرح است:

’’ نظر شما در اين موارد چيست؟‘‘ در جواب گفتم ،ازآنچه كه اتفاق افتاده

روز هفدهم خرداد ماه حدود ساعت سه بعد از ظهر خبر تعطيل

است خيلي متأسف هستم .بعد گفت ’’ :مگر نمي داني كه ” سيا “ بيكار

روزنامه انقالب اسالمي از راديو اعالم شد و اين درحالي بود كه من عازم

نمينشيند و اين ها كارهاي ” سيا “ بوده كه به وسيله عواملشان انجام

منزل بودم .با بچه ها خداحافظي كردم و به منزل رفتم و از آنجا به دفتر

گرفته است ‘‘.گفتم :اين درست است كه سيا بيكار نمي نشيند ولي مسئله

رياست جمهوري برگشتم و در آنجا بودم كه عده اي از بچه هاي روزنامه به

اين است كه چرا ما بايد در دام سيا گرفتار شويم و با دست خودمان نيروي

دفتر رياست جمهوري آمدند .از دم درب بمن خبر دادند كه عده اي از بچه

خودمان را از بين ببريم ،مگرما در اين مملكت چند دكتربهشتي ،بني صدر،

هاي روزنامه آمده اند اينجا ،من از دفتر آمدم و دم در ورود به سالن دفتر

چمران ،محمدمنتظري و… داريم كه اينها را هم با دست خودمان نابود

ايستادم و به بچه هاي روزنامه با صداي بلندگفتم كه شما كارمند روزنامه

كنيم .سازمان سيا با دست خودمان نيروي ما را از بين مي برد ،او كه از

هستيد نه دفتر رياست جمهوري ،همه برگرديد به روزنامه و سركارخود

آمريكا افرادش را نمي آورد كه ما را از بين ببرد .در اين جلسه كه حدود يك

باشيد تا وضع روزنامه و كارتان روشن شود .هيچكس از روزنامه حق ندارد

ساعت و نيم طول كشيد او تمام مدت دقت مي كرد كه متوجه شود با دادن

در اين جا باشد ،با اين عمل من ،همه ي بچه ها برگشتند .روز 01و  08به

اين خبرها چه احساسي در من پيدا مي شود و از صورتم چه چيزي خوانده

دنبال وسيله اي بودم كه بروم كرمانشاه و آقاي بني صدر را مالقات كنم و

مي شود .حقيقتا وقتي او اين اطالعات را بمن داد ،بسيار متأسف شدم و

مسئله روزنامه را با وي درميان بگذارم .قبال يكي دوبار به آقاي بني صدر
اطالع داده بودم كه براثر فشاركار قادر به ادامه كار در روزنامه نيستم ،كس

حتي دانه هاي اشك از چشمانم سرازير شد.
بعد از اين بحث و گفتگو بود كه تا اندازه اي دريافتم كه اوضاع در

ديگري را براي مديريت آن معين كنيد .ايشان گفته بودند فعال براي مدتي

بيرون متشنج است وحساب و كتابي در كار نيست و بحث از قانون و اليحه

باش تا ببينيم چه مي شود .حال كه روزنامه تعطيل شده بود نمي دانستم

مطبوعات و جرم مطبوعاتي مطرح نيست .حدس زدم كه از اين ببعد عقايد

تكليف چيست؟ روز 09خرداد از دفتر رياست جمهوري بمن خبر دادند كه

را به دادگاه مي كشند و دادگاههاي تفتيش عقايد بكارخواهد افتاد .به اين

شما فردا مي تواني با تيمسار ظهيرنژاد ،فرمانده نيروي زميني كه عازم
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كرمانشاه است بروي .روز بيستم من به اتفاق تيمسار ظهيرنژاد به سمت

افرادي از آنها باشند و اين نظر بگوش آنها برسد و پرونده ام را سنگينتر

كرمانشاه حركت كرديم ،حدود ساعت5بعد ازظهر به پادگان كرمانشاه

كند.

رسيديم .آقاي بني صدر آنجا نبود .وقتي به پادگان آمد من پوشه اي را كه

در اينجا الزم است كه اين مسئله را گوشزد كنم كه اينها هنوز بامن

حاوي چنداليحه تصويبي كه قرار بود امضاء كند و چند گزارش ديگر كه از

خيلي بد رفتاري نمي كردند ،به اين علت وقتي بازجو خواست از سلول برود

دفتر بمن داده بودند به ايشان دادم و بعد گفتم كه روزنامه توسط دادستاني

به اوگفتم ممكن است مقداري كاغذ در اختيارم بگذاريد تا هنگامي كه

تعطيل شده است .حال تكليف ما چيست و چكار بايد كرد؟ ايشان هم

قرآن مطالعه مي كنم و يا بعضي از كتابهاي مرحوم مطهري را كه در اختيارم

گفتند كه ’’فعال باشيد تا ببينيم چه ميشود ‘‘.قصد داشتم از آنجا بروم ولي

مي گذارند ،چيزهايي را از آنها يادداشت كنم .در جواب گفت ’’ :مي تواني از

دست به دست كردم تا اينكه ساعت 00شب تلويزيون اعالم كرد ’’ :آقاي

همين برگهاي بازجويي بعنوان كاغذ يا فيش استفاده كني ‘‘.يكمقدار فيش

بنيصدر از فرماندهي كل قوا عزل شد ‘‘.بعد از شنيدن اين خبر در پادگان

از بعضي از مسايل قرآن و چند كتابي كه از مرحوم مطهري به عنوان

ماندم .معاون استانداري ايالم و عده اي ديگرهم آنجا بودند كه باهم در

كتابهاي ارشادي و براي مطالعه دادند ،تهيه كردم .حاال چون هم كاغذ

اطاقي گفتگو مي كرديم .تا اينكه صبح شد ،نماز صبح را خواندم و تصميم

داشتم و هم وقت ،فكركردم دست به نوشتن تاريخي در لباس داستان بزنم

گرفتم كه بروم .از بني صدر و بچه ها خداحافظي كردم و به راه افتادم ،در

و جلد اول آنرا به زندگي يك روستا زاده آزاد تبار اختصاص دهم .و جلد

اين هنگام سه نفر ديگر هم كه آنجا بودند با من راه افتادند وقتي دم درب

دوم كه مبارزات دانشجويي خارج از كشور را شامل مي شد ،قسمتهايي را

جبهه رسيديم ما را در آنجا بازداشت كردند و بعد از دو روز دونفر از آنها را

كه حدس مي زدم براي اينها ناخوش آيند است موقتا از آنها بگذرم و بروم.

همانجا آزاد كردند و مرا به اتفاق سومي به تهران اعزام كردند و تحويل

جلد سوم و چهارم ميماند براي بعد از آزادي ،اگر عمري باقي بود .اوج گيري

زندان اوين دادند .و چون هنوز بازجو براي تحويل گرفتن آن نيامده بود،

انقالب و آمدن آقاي خميني به پاريس و كم و كيف انقالب و مسائل حول و

يكبار ديگر آنچه را كه نوشته بودم مروركردم ،ديدم كه دريك جايي به

حوش آن ( جلد سوم) و شروع كار در ايران تا بركناري آقاي بني صدر از

نحوي اسمي از روزنامه غيرقانوني كه چاپ شده بود آمده است .احساس

رياست جمهوري ( جلد چهارم ) را در بر ميگرفت.

كردم كه من نبايستي نامي از آن بميان آورم كه در آن صورت آنرا به گردن

كار جلد اول را شروع كردم و مقداري دست نوشته آماده شده بود كه

من ميگذارند و ميگويند كار تو بوده است و اين مسأله در آن بحران از

روزي چند پاسدار به سلول ريختند واين نوشته ها و فيشهاي تهيه شده را

نظرآنهاجرم بزرگي محسوب مي شد .با هزار سختي و نداشتن وسيله آنرا

كه حدود يكصد وپنجاه فيش بود با خود بردند .در فصل سوم مجددا به اين

پاك كردم و مطلب را تغيير دادم و مي ترسيدم كه از نو روي كاغذهاي

موضوع باز خواهم گشت.

ديگري بنويسم و آنها از روي صفحات كاغذ بفهمند كه چند صفحه از آن

باز بعد از چند روزي سر وكله آقاي نادري پيدا شد و مرا به يكي از

كم شده است .پس فرداي آن روز بازجو آمد و برگهاي بازجويي را با خود

اطاقهاي بازجويي برد .درآنجا از من پرسيد ’’ :وضع دفتر آقاي بني صدر

برد.

چگونه بوده است؟‘‘ گفتم من در دفتر آقاي بني صدر كار نكرده ام ،كار من
در روزنامه بوده است .اما چون با دفتر سر وكار داشتم مسئولين قسمتهاي

فرار بني صدر و نخست وزير مسعود رجوي

مختلف آن را مي شناسم .گفت ’’ :تا آنجا كه مي دانيد تحليل كنيد كه اينها

چند روز بعد از آن بازجويي اولي باز ،بازجو در سلول پيش من آمد و

چگونه افرادي بوده اند و خط و ربط آنها چگونه بوده است؟‘‘ در جواب

گفت ’’:آقاي جعفري ميداني كه بني صدر با مسعود رجوي ائتالف كرده و او

توضيح دادم تا جايي كه من اطالع دارم اينها بچه هاي مسلمان ،معتقد و

را نخست وزير و مسئول تشكيل شوراي ملي مقاومت كرده و با رجوي به

عالقمند به انقالب و اسالم هستند و بيشتر اينها بچه هاي اتحاديه

فرانسه فراركرده است؟ ‘‘.من گفتم كه فكر نمي كنم كه اين مطلب حقيقت

انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا ،آمريكا و كانادا هستند وسالها در راه

داشته باشد و شما داريد خيالبافي مي كنيد .در جواب گفت ’’ :اگر اسناد

اسالم و انقالب فعاليت داشته اند ،نظير مصطفي انتظاريون ،جواد پور

ومداركش را برايت بياورم قبول مي كني؟‘‘ گفتم خوب اگر اسناد و مدارك

ابراهيم ،مجبد بهبهاني ،علي اميرحسيني و… .باگفتن اين حرفها عصباني

آن را آوردي دليلي ندارد كه قبول نكنم .بعد از اين گفتگو رفت و روز بعد

شد و گفت ’’ :تو مي گويي كه اين آقاي پور ابراهيم مسلمان و انقالبي بوده

برگشت و مقداري تلكس هاي مختلف كه خبر فرار آقاي بني صدر را به

است؟‘‘ و يك حرف بدي نسبت به او زد .من فهميدم كه مسئله اي دركار

همراه مسعود رجوي ،نخست وزير و مسئول شوراي ملي مقاومت مخابره

است .بعدا متوجه شدم كه در هنگام دستگيري ،وي كاغذي داشته كه آنرا

كرده بودند باضافه يك تحليلي از اوضاع و احوال كشور به قلم يكي از

خورده است و اينها شديدا از اين بابت عصباني بودند .بعد از آن گفت’’ :

كاركنان خبرگزاري جمهوري اسالمي با خود آورد و بمن داد وگفت ’’ :اينها

شما آمريكايي هستيد و در دفتر رياست جمهور خط آمريكا حاكم بوده

را مطالعه كنيد ‘‘.روز بعد كه برگشت ،پرسيد ’’ :آنها را مطالعه كرديد؟‘‘

است ‘‘.من گفتم فكر نمي كنم كه چنين چيزي صحت داشته باشد تا

گفتم آري! پرسيد ’’ :نظرت در مورد مطالب آن چيست؟‘‘ بالفاصله بدون

جاييكه من آنها را مي شناسم ،بچه هايي هستند مسلمان ،معتقد و انقالبي

كوچكترين درنگي گفتم از نظر من اين كارآقاي بني صدر اشتباه محض بوده

و اينان سالها براي انقالب و اسالم فعاليت كرده اند .در اينجا خودش گفت’’ :

و ائتالف وي با سازمان مجاهدين يكي از بزرگترين اشتباهات تاريخي وي

در دفتر رياست جمهوري دوگروه بوده اند،گروهي مخالف خط آمريكا و

بوده است و اين كار مغاير با تمام حرفهايي است كه وي تا بحال زده است.

گروهي موافق آن مثال احمد سالمتيان ،منصور فرهنگ ،سعيد سنجابي،

بعد پرسيد ’’ :نظرت در مورد آن تحليل چه بود؟‘‘ گفتم تحليلي است از

پيرحسيني و…‘‘ من گفتم شما كه مي دانيد من با آقاي منصور فرهنگ،

اوضاع كه من نمي توانم نسبت به آن اظهار نظر كنم چون مدتهاست كه

پيرحسيني و سالمتيان رابطه اي نداشته ام و معتقد به اسالم و انقالب بوده

درجريان امور نيستم .حقيقتا تحليل را كه مطالعه كردم ،احساسم اين بود

ام .درجواب گفت ’’ :اين درست است كه شما با آنهاموافق نبوده ايد ولي

كه آنرا بايستي يك فرد توده اي نوشته باشد .خواستم به بازجو بگويم كه به

شما پيرو خط امام نبوده ايد و پيرو خط خودتان بوده ايد .شما قصد داشتيد

نظر من اين يك تحليل توده اي است ولي جرأت نكردم چون نمي دانستم

كه خط خودتان را درآنجا جا بيندازيد ‘‘.مشخص بود كه اين تحليل را بچه

كه چه كساني دست اندركار هستند ،فكر كردم شايد در خود اينجا نيز

هاي دفتر به وي داده اند وحرف خودش نيست .در اين جلسه فهميدم كه
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آقاي انتظاريون ،پور ابراهيم و بهبهاني نيز دستگير شده اند .بعد از اين بحث

كه از گذشته ام داشتند اين يك نكته مثبتي بود .براي اينكه اين طرز تلقي

و گفتگو كه همراه با عصبانيت و تند و تيزي و كمي هم جوترس حاكم شده

آنها از من محفوظ بماند بايستي كوشش مي كردم كه وقتي با سئوالي يا

بود مرا به سلول باز گرداند ولي هنوز بازجويي جدي از من شروع نشده بود

بازجويي مواجه مي شوم ،مطالب را جوري بيان كنم كه دروغ نباشد و

و برايم روشن نبود كه چرا چنين است .قابل ذكر اينكه در تمام طول مدتي

حقيقتي را بيان كند ولي آنها ازخالل اين گفتار يا نوشته از نظرقطعي من

كه دركميته مشترك بسر مي بردم ،تمام راهروهاي بندهاي مختلف پر از

مطلع نشوند .بنابراين الزم بود كه پاسخ سئوال آنها را به صورتي تبديل كنم

افراد دستگيرشده بود و آنهايي كه در راهروها بودند با چشم بسته شب و

كه آنها احساس كنند كه اين همان چيزي است كه آنها مي خواهند و اگر

روز نگاه مي داشتند و اغلب اين بستن چشم از چند هفته تا چند ماه طول

روزي روي آنها خيلي دقيق شدند ،بشود آنها را توجيه و تفسيركرد.
توضيح اينكه :وقتي شما در مقام بيان مطلبي هستيد كه شباهت و

مي كشيد و اين كار يكي به خاطر ايجاد جو رعب و ترس در دل زنداني و

قرابتي با خواسته و نظر مخاطب شما داشته باشد ،مخاطب آن گفته شما را

ديگر براي تنبيه و شكنجه زنداني بود.

در مرحله اول موافق با نظر و خواسته خود تلقي مي كند و الجرم اگر روي
روش برخوردم در بازجويي ها

آن دقت و موشكافي خاصي مبذول ندارد اصل نظر و عقيده شما پنهان مي
ماند ،و مخاطب فكر مي كند اين همان چيزي است كه او فكر مي كرده و يا

روشي را كه من درتمام دوران بازجويي باآقاي نادري و يا ساير

در نظر داشته است.

بازجويان بكار مي بردم اين بود كه اغلب خودم را به تمارض و مردگي مي
زدم و چنان وانمود مي كردم كه درحال سكرات هستم و چهره ي مظلومانه

باز هم تغيير سلول

اي به خود مي گرفتم .ديگر اينكه گاهي خيلي كوتاه و با صداي بريده حرف
مي زدم و با جوابهاي بله و نه ويا كلمات مقطع پاسخ مي دادم .از پرحرفي

بدترين شكنجه روحي براي من زندگي در تنهايي و در فضايي حدود

كه اغلب در بازجويي ها سر نخهاي زيادي از آنها بدست مي آيد سخت

دويست و هفتاد در يكصد وشصت سانتيمتر بود .يكي از روزها هنگامي كه

پرهيز مي كردم .و در جاهاييكه الزم بود خيلي جدي و قاطع نظرم را مي

درسلول واحد  909اوين مشغول نماز بودم ،پاسداري كه درحال عبور بود،

گفتم و طوري رفتار كرده بودم كه آنها قبول كرده بودند كه هرچه را كه به

ازپنجره سلول نگاه كرد ،ديد نماز مي خوانم ،با صداي بلند گفت ’’ :اين

نظرم موافق است بدون ترس مي گويم و هرچه را كه مخالفم نيز بيان مي

نمازبكمرت بزند ‘‘.از بس صدايي نشنيده بودم حتي اين صدا هم برايم

كنم .درهمان اوايل كار با برخوردهايم نشان داده بودم كه ترس و وحشتي

لذتبخش بود! به اين علت يكي از روزها وقتي آقاي نادري به سلول آمد به

ندارم و هرچه مي گويم از روي اعتقاد است .اگر چيزي را مخالف اعتقادم

او گفتم كه چرا مرا تنها در اين سلول نگهداشته ايد؟ اگر ترس داريدكه مرا

يافتم ترس از بيان آن ندارم .نكته ديگر اينكه اگر آنها احساس مي كردند و

باگروه خودمان بگذاريد ،مي توانيد مرا با كساني كه هم پرونده من نيستند،

مي فهميدند كه من به طور كلي مخالف سيستم و روش آنها هستم و

هم سلول سازيد .آخر چرا ما بايد در سلول انفرادي درتنهايي باشيم.

روشهاي آنها را ضد اسالمي و انساني مي دانم ،شايدكار بجايي باريكتر از

كمي فكر كرد و گفت ’’ :مي خواهي سلولت را عوض كنم و با يكي هم

اين مي كشيد .ازطرف ديگر اگر باز احساس مي كردند كه مي توانند با من

سلول شوي؟‘‘ ازخدا خواسته گفتم آري! گفت ’’ :تا من برگردم وسايلت را

بازي كنند كه من در خدمت آنها قرار بگيرم ،آنها ديگر مرا رها نمي كردند و

جمع كن‘‘  ،رفت و بعد از ساعتي برگشت و طبق معمول چشم بسته دست

هر روز وشب چيزي از من طلب مي كردند و اينقدر پيش مي آمدند تا

مرا گرفت و به طبقه پايين برد و بعد از چند لحظه اي درب سلولي را باز كرد

شخصيت انسان را خردكنند و وي را به صورت انساني پوچ و بي شخصيت و

و گفت برو در اين سلول يك نفر ديگر نيز هست ‘‘.سلول نمور و بسيار

بصورت عاملي بي چون و چرا در دست خود مبدل سازند .چون مهمترين

كثيف و تاريكي بود .به اندازه اي اين سلول كوچك بود كه واقعا براي

كار اولياي زندان و دادستاني وبازجويان هويت زدايي از افراد بازداشتي بوده

خوابيدن ما دو نفر بسيار تنگ بود .هواي داخل آن نيز بدبود و هواي تازه به

و هست .دائم با بكارگيري روشهاي مختلف ترس و تحبيب كارشان و

آن كم مي رسيد .من وقتي اين سلول را ديدم پشيمان شدم كه چرا اين

هدفشان شخصيت زدايي بود و وقتي نسبت به كسي موفق مي شدند ،او

تقاضا را از وي كردم ،حداقل سلول خودم بزرگتر و نوراني بود و در طول روز

ديگر دربست در اختيارآنها بود و به ساز آنها مي رقصيد.

نيز گاهي آفتاب به درون آن مي تابيد و نم و بو هم نداشت .هم سلوليم

اين بود كه من در زير دوسنگ آسيا گير بودم و دائم اين فشار را

جواني بود چپي و بعضي از مسايل پاكي و نجسي بخصوص در آن دوران به

تحمل مي كردم و فكر مي كردم كه چه كنم كه اينان مرا ضد اسالم و انقالب

مسأله زندگي همزيستي در يك چنين محيط كوچكي دامن مي زد ،هنوز

نخوانند و از طرفي بدانند كه بصورت عاملي بي چون و چرا در دست آنها

عادت نكرده بودم كه چگونه مي توانم خودم را با شرايط گوناگون منطبق

تبديل نخواهم شد .يك تمرين دائمي الزم بود كه آنها نفهمند مخالف روش

سازم .زندگي كردن با اين جوان برايم بسيار مشكل بود .تا جاييكه بياد دارم

ضد اسالمي و اعمال و كردار آنها هستم و نه احساس كنند كه موافق همه

آن جوان هم مثل من خم وچم مسايل و زندگي مسالمت آميز را نمي

ي اعمال آنها هستم .اينكه ديده بودند چيزي كه موافق عقيده بدانم مي

دانست به اين علت مشكل بود كه ما بتوانيم دونفري به خوبي در اين سلول

گويم و آنچه را كه مخالف آن نيز اظهار مي دارم بي اندازه كمك حال من

زندگي كنيم.
بدون اينكه چيزي به آن جوان بگويم ،بسيار ناراحت و دنبال راه چاره

بود و مرا از بسياري از تعرضات مصون نگه داشت .روش برخورد من با اينها

مي گشتم .شب اول را با هم گذرانديم و كمي با هم گپ زديم .روز سوم بود

بر سه اصل استوار بود:

كه آقاي نادري پيدا شد .تا او را ديدم گفتم :من اشتباه كردم ،هم سلولي

0ـ دروغ نگفتن
9ـ سفره دل را پيش هيچكس باز نكردن

نمي خواهم اگر ممكن است مرا بجاي اول برگردان .اگرمن تا چند روز ديگر

3ـ هرچه را موافق عقيدهام بود اظهار ميداشتم و آنچه را كه مخالف

اينجا باشم خواهم مرد ،نه مي توانم نفسي بكشم و نه مي توانم بخوابم و به
خاطر مسايل اسالمي و شرعي نيز نمي توانم با اين جوان چپ در اين سلول

نيز بود در بيانش ترس بدل راه نميدادم.
بر اساس اين سه اصل آنها مرا مسلماني مي دانستند كه عقايدش را به

بسر برم .اصوال اين اسالمي نيست كه مرا با او همنشين كرده اي .بعد از

روشني بيان مي كند و الجرم يكي از موافقين مشروط است .و با سابقه اي

اينكه حرفهاي مرا شنيد كمي ايستاد و در همانحال ظاهرا داشت به چيزي
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فكر مي كرد .بعد گفت ’’ :برايت درست مي كنم‘‘ و غير مترقبه افزود ’’،مي

شما كي و چگونه دستگيرشديد :رشيدگفت ’’ :ما پنج نفر بوديم :من،

خواهي ترا پيش رشيد صدرالحفاظي و پرويز بهزاد پور ببرم؟ ‘‘.برايم

پرويز ،جواد ،مجيد و مصطفي و حميد ،ظاهرا مخفي بوديم و چند روزي مي

غيرقابل باور بود كه مرا پيش افراد گروه بني صدر ببرد .خيلي خوشحال

رفتيم و از دفتر رياست جمهوري تلفن مي كرديم و ناشيانه مي گفتيم كه

شدم و گفتم آري .گفت ’’ :خودت را آماده كن‘‘  ،رفت .من وسايلم را جمع

قرار ما چيست و كجا هستيم؟ روز  95خرداد رفتيم دفتر رياست جمهوري

كردم و منتظرنشستم بعد از مدتي آمد و پس از بستن چشمم دستم

در راه حميد را ديديم او هم با ما آمد ،همگي شب را رفتيم منزل پرويز.

راگرفت و راه افتاد .وقتي به پله ها رسيديم ،فهميدم كه سلول آنها در

صبح رفتيم و يك ظرف بزرگ كله پاچه براي صبحانه گرفتيم و برگشتيم،

طبقات باال قرار دارد .بعد از چند دقيقه اي در سلولي را بازكرد و گفت’’ :

شروع كرديم كه سفره بيندازيم كه زنگ بصدا در آمد .مجيد برادر پرويز

چشمت را باز كن ‘‘.وقتي چشمم را باز كردم ديدم در اطاق نسبتا بزرگي

رفت وتا در را بازكرد پاسداران به داخل منزل هجوم آوردند و ما را

هستم .گفت ’’ :اينجا بنشين تا ساعتي ديگر رشيد و بهزادپور مي آيند فعال

دستگيركردند و يكراست ما را به اوين واحد  909بردند ‘‘.رشيد گفت كه ’’

رفته اند بازجويي ‘‘.پيشنهاد انتقال به سلول رشيد و بهزادپور از يك طرف

روز 94خرداد خانم بني صدر و سودابه سديفي را كه به تظاهرات آمده

مرا شاد و مسرور كرد و از طرف ديگر خيلي مرا به فكر فرو برد و باعث شد

بودند ،هادي غفاري آنها را دستگير كرد كه آقاي خميني دستورداده بود كه

كه دركمال دقت و احتياط به اين مسأله برخورد كنم .چراكه اين عمل خالف

خانم بني صدر را آزاد كنند و او را آزادكردند ولي سودابه سديفي را در

عرف بازجويي است كه قبل از بسته شدن پرونده بازجويي ،افراد همگروه را

بازداشت نگهداشتند ‘‘.رشيد اضافه كرد كه ’’ من در اينجا يكبار سودابه را

پيش يكديگر ببرند مگر براي هدف و منظور خاصي .بعدها علت اين تصميم

ديدم كه بسيار رنجور شده و حالش خيلي بد و افسرده بنظر مي رسيد ‘‘.او

را يافتم.

گفت ’’ :حسين نواب را نيز دستگير كرده اند ‘‘.بنا براين افراد دستگيرشده
كه تا بحال براي من روشن شده بود كه دستگير شده اند عبارت بودند از:

فصل سوم

حسين نواب ،سودابه سديفي ،فتح الـله بني صدر ،رشيد ،پرويز ،جواد،
مصطفي ،حميد ،مجيد بهبهاني ،دكترتكميل همايون ،مصطفي انتظاريون،

اولين ديدار و زندگي با دوستان همگروه

طباطبايي ،مسعود زارع .منوچهر مسعودي را هم قبال گرفته بودند.

همانطور كه گفتم سلول آنها اطاق بزرگي بود ،پنج متر در چهار متر كه

بعد از رشيد پرسيدم كه وضع شما به نظرتان چگونه است؟ جواب داد:

با موكت قهوه اي رنگ فرش شده بود و اطاق خوبي بود .پنجره اي داشت

’’ پرونده ما بسيار سنگين است ولي با قولي كه به ما داده اند از اعدام

ولي هرگزآفتاب در آن نمي تابيد و تاريك بود اما ديگر از نم و بوي بد خبري

جسته ايم ‘‘.ولي بسيار ناراحت و نگران بود و بارها مي گفت كه ’’ پرونده

نبود .اين سلول در بند چهارم كميته مشترك قرار داشت .رويهمرفته از اين

اش سنگين است ‘‘.در تمام مدت دو هفته ايكه من در اين سلول با اينها

تغيير خوشحال بودم ولي فكرم دائم در اطراف اين مسأله دور مي زد كه چه

بودم ،رشيد دائم در نگراني سختي بسر مي برد و مثل كسي بود كه به سوي

شد كه آقاي نادري دست به اين اقدام غيرمترقبه زد و مرا به سلول هم

اعدام مي رفت .از يكطرف مي گفت كه ’’ از اعدام جسته است‘‘ ولي از

پرونده اي هاي خودم آورد .نسبت به عواقب آن حساس شدم و حدس مي

طرف ديگر ترس و وحشت سرا پاي وجودش را فراگرفته بود و گويي به او

زدم كه آقاي نادري نبايستي دلش براي من سوخته باشد و بخواهد مرا از

الهام شده بود كه عنقريب دارفاني را وداع خواهدگفت .رشيد بدون اينكه

درد تنهايي نجات دهد .خالصه اين عمل بيش از پيش مرا هوشياركرد.

توضيحي بدهد گفت ’’ :كه خيلي چيزهارا بگردن گرفته است‘‘.

حدود سه ربع ساعت در سلول تنها نشسته بودم كه ديدم در سلول باز شد

با وجودي كه اينها را خوب مي شناختم ،طبق روال كار احتياط را از

و رشيد وپرويز وارد شدند .با ديدن آنها از شادي در پوست نمي گنجيدم.

دست نمي دادم .دقيق نمي دانستم كه اينها چه مسايلي را عنوان كرده اند

پريدم و همديگر را بغل كرديم و ماچ و بوسه .پس از حال و احوال پرسي و

و چه اطالعاتي را داده اند و چگونه با مسأله برخوردكرده اند؟ چه تغيير و

ديده بوسي مفصل بهم نگاه مي كرديم و مي خنديديم .به آنها گفتم

تحولي درآنها به وجودآمده است و از چه روحيه اي برخوردارهستند؟ گاهي

ديركرديد وكجا بوديد؟ گفتند كه بازجويي داشتيم و برادر نادري آمد وبما

وقتي هر دو با هم بودند مسايل عمومي را مي پرسيدم و گاهي نيز مسايلي

گفت كه آقاي جعفري را آورده ام به سلول شما و اين براي ما خبر بسيار

را تنها از رشيد سوال مي كردم .چون رشيد و پرويز با هم يك پرونده

مسرت بخشي بود .بعد از  5ـ  4ماهي كه از بازداشتم مي گذشت اين اولين

داشتند .اغلب آنها را با هم به بازجويي مي بردند و سئوالهاي يكساني از هر

باري بود كه با يك همزبان و مصاحب جمع مي شدم .آن شب ،شب واقعا

دو آنها مي كردند كه آنها هركدام مستقال جواب بدهند و در مواقعي كه

خوشي براي ما بود .بهر دليلي كه نادري مرا اينجا آورده بود ،فعال بسيار

تحليلي در رابطه با مسايل گوناگون از آنها مي خواستند ،مي گفتند كه باهم

خوب و خوشحال كننده بود و من از آن حال و هواي زندان مدتي بدرآمدم.

تبادل نظر كنند و اطالعات يكديگر را كامل گردانند و بعد بنويسند با وجود

آنشب غذاي خوبي آوردند كه فكركنم چلومرغ بود .در طول مدتي كه

اين ،چيزهايي بود كه در آن موقع از پرسيدن آن از هر دوي آنها احتياط مي

پيش آنها بودم معلوم شد كه رويهمرفته غذاي اينجا بهتر از جاهاي ديگر

كردم و سعي مي كردم كه به نحوي فقط از رشيد بپرسم تازه آنهم با دقت

است و مثل اينكه سفارش شده است .از رشيد و بهزادپورهم پرسيدم كه

كامل به طوريكه اگر خدا ناكرده آن را پيش بازجو عنوان كردند ،مشكل

وضع غذاي شما چگونه است؟ گفتندكه نسبتا در اينجا غذا خوب است و

چنداني ايجاد نكند و چيز جديدي به پرونده من اضافه نشود .رشيد و پرويز

باغذايي كه مي دهند اغلب انسان سير مي شود .در صورتي كه در

هر دو به من گفتند كه ’’ ما همه چيز را گفته ايم‘‘  ،اين گفته خيلي مرا

سلولهايي كه قبال بودم يك چنين وضعي حاكم نبود .در روز بعد ،همچنان

تكان داد و بدون اينكه به اينها چيزي بگويم و يا چون و چرا بكنم سعي

شاد و سرحال بلند شديم و باز بهم نگاه مي كرديم و حرفهاي معمولي زديم

كردم از آنها در بياورم كه چه چيزهايي گفته اند و تحليلشان از اوضاع و

و من توضيح دادم كه تا بحال را دركجاها گذرانده ام.

احوال چه بوده است ،بخصوص به عناوين مختلف و غيرمستقيم ،آنها را به
حرف مي آوردم كه بگويند در مورد خود من چه گفته اند چون اين مسئله

رد و بدل کردن اطالعات در کمال احتياط

براي من حائز اهميت بود.
پرويز ورشيد گفتند ’’ :تلفنهاي دفتر رياست جمهوري را كنترل كرده

بعد از حرفهاي معمولي و مقداري هم خانوادگي من از آنها پرسيدم كه
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بودند و بخصوص اين روزهاي آخر را و لذا اينها ،از اغلب كارها و مكالمات

عنوان يك ارگان رسمي و قانوني جا افتاده بود و هيئت سه نفره هم رأي

مطلع بوده اند .بعضي از مسايل را هم آقاي مسعودي و دستيار وي نيكبخت

داده بودند كه اين روزنامه ها فعال موقتا تا اطالع ثانوي تعطيل بشوند .ودر

از دفتر حقوقي گفته اند و مصاحبه اي نيز با آنها كرده اند كه از سيماي

يك چنين حالتي اگر همان روزنامه آنهم وسيله همان دست اندكاران

جمهوري اسالمي پخش شده است و متن آن را نيز به ما نشان دادند‘‘.

مخفيانه چاپ و پخش شود ،يك كار خالف محسوب مي شد .رشيد گفت ’’
آقاي حسين ملكي هم نفوذي دادستاني در دفتربوده است و اطالعاتي هم

گروه براندازي

كه وي داشته است در اختيار آنها قرار داده است ‘‘.اين حسين ملكي با

رشيد گفت ’’ :وقتي ما را دستگير و بازداشت كردند اعالم كردند كه

دفتر رياست جمهوري آمد و رفت و با رشيد نيز رابطه داشت .و با او دوست

يك گروه براندازي را دستگير كرده ايم ‘‘.من از وي پرسيدم براندازي يعني

شده بود .مي گفت كه با او رفتيم كرمان و دكتر بقايي را دستگير كرديم و

چه؟ گفت ’’ :بعد از بستن روزنامه ،تلفنهاي دفتر رياست جمهوري بخصوص

بقايي با امكاناتي كه داشت خيلي سريع باكمك آقاي خميني ،دادستاني او

تحت كنترل سپاه و دادستاني بوده است و اين چند روزه چون تلفنها

را آزاد كرد.

كنترل بوده و ما هم با اين تلفنها تمام حرفها و كارهايمان را به همديگر
مسئوليت دفتر محرمانه

اطالع مي داديم مثال گفته بودم كه فالني بعدا با من با فالن شماره تماس
بگير .بعد از اين كار ،آنها اين شماره را نيز كنترل كرده بودند و بدين طريق

مسأله مهم ديگر كه مسئوليت آن گردن آقاي رشيد صدر الحفاظي

براثر بي احتياطي و ندانم كاري خودمان تمام حرفهاي تلفني ما را كنترل

افتاده بود ،دفتر محرمانه رياست جمهوري بود كه رياست آن با آقاي

كرده بودند .هنگامي كه دستگير شديم با خود اسلحه داشتيم ‘‘.من گفتم

مصطفي انتظاريون و گرداننده آن رشيد بود و در بازجويي عنوان كرده

اسلحه ها كه مجوز داشت و مسئله اي نبوده است.

بودند كه كار دفتر محرمانه جمع آوري اطالعات عليه روحانيون و بخصوص
دكتربهشتي و حزب جمهوري اسالمي بوده است.

مطلب ديگر اينكه قبال مجاهدين يك فرستنده چهل كيلوواتي به
دفتر داده بودند ،من گفتم فرستنده براي چي؟ جواب دادند ’’ :وقتي اوضاع

در سال  58شوراي انقالب تصميم گرفت كه روي سوابق افراد شاغل

و احوال بعد از سال  60خيلي سخت و سنگين شد مجاهدين يك فرستنده

در پستهاي باالي مملكتي و يا كسانيكه براي پستي نامزد مي شوند تحقيق

كوچك چهل كيلو واتي آوردند و گفتند كه برد آن حدود شعاع چهل

بشود و دفتري درست شد كه كار اين مطالعه و تحقيق را از طرف شوراي

كيلومتر را دربر مي گيرد و مي شود از آن استفاده كرد .ما هم بعد از بستن

انقالب بعهده داشت .اين دفتر كه ( دفتر پاكسازي) نام گرفت ،اسناد و

روزنامه و عزل آقاي بني صدر از فرماندهي كل قوا با خود گفتيم كه حاال از

مدارك افراد را در وزارت خانه ها و جاهايي كه سوابق افراد در آنجا بود پيدا

اين فرستنده استفاده كنيم و حرفهاي آقاي بني صدر را با آن پخش كنيم

مي كرد و روي آنها تحقيق بعمل مي آورد .آقاي بني صدر فضلي نژاد را به

بعد كه سروقت آن رفتيم هركاري كرديم نتوانستيم آن را بكار بيندازيم‘‘.

شوراي انقالب معرفي كرد و مسئوليت دفتر بوي واگذار گرديد .آقاي فضلي

من به اينها گفتم كه چرا شما اين دستگاه را تحويل گرفتيد ،اينهم از اين

نژاد به اتفاق چند همكار كه خود برگزيده بود و محلي را نيز به اين كار

گروه كه معلوم نيست روي چه نيت و هدفي آنرا به شما داده اند .و شايد هم

اختصاص داده بود ،اسناد و مداركي را درآنجا جمع آوري كرده بود و هر

داشتن اين فرستنده بهانه ي خوبي براي اين بوده است كه بگويند مي

وقت مسئولين باالي كشور به آنها نياز پيدا مي كردند و يا اطالعاتي در

خواسته ايد امنيت كشور را برهم بزنيد و كشور را عليه آنها بشورانيد و

موردكساني مي خواستند ،آنها را در اختيار آنان قرار مي داد .چون درآن

مسئله ديگر چاپ و پخش روزنامه انقالب اسالمي بعد از تعطيل شدن

زمان بعضي از ارگانهاي اطالعاتي و بخصوص اطالعات سپاه پاسداران وجود

وسيله دادستان است .رشيد گفت ’’ :روز08و 09خردادماه روزنامه انقالب

آن را تداخل در كار خود تلقي مي كرد ،سرانجام آن دفتر منحل شد .و آقاي

اسالمي را به چاپخانه لوحه داديم و او هم آنرا چاپ كرد ،مقداري از آن را

محمود فضلي نژاد مسئول آن به دفتر رياست جمهوري آمد و در جرگه

پخش كرده بوديم كه ريختند و مابقي راضبط كردند ،بعد از دستگيري در

يكي از افراد باالي دفتر رياست جمهوري درآمد .مقداري از اين اسناد و

بازجويي ها من آنرا گردن گرفتم كه پخش كرده ام ‘‘.در اينجا من از رشيد

مدارك آن دفتر به دفتر رياست جمهوري منتقل شد و آقاي فضلي نژاد و

پرسيدم در اين رابطه از من چه گفتيد؟ جواب داد ’’ :من گفتم كه آقاي

همكاران وي نيز با آن كار مي كردند .و كارتحقيق و مطالعه روي سوابق

جعفري از آن اطالعي نداشت .وقتي روزنامه تعطيل شد و بچه هاي روزنامه

افراد ادامه پيدا كرد و اين اسناد و مدارك در آنجا جمع آوري و نگهداري

آمدند دفتر رياست جمهوري ،جعفري به آنها گفت ” همه از اينجا برويد

مي شد و در مواقع ضروري نظرش را نسبت به بعضي افراد كه براي پستي

بيرون ،شما حق نداريد كه اينجا بياييد ،برويدمحل كارتان در روزنامه تا

نامزد ،مي شدند به رياست جمهوري اعالن مي كرد .اين كار مرتب پيگيري

تكليف آن روشن شود“ .و بعد از آن همه ي بچه رفتند ‘‘.من از اين مسئله

مي شد و اسناد و مدارك بسياري از اشخاص ،مقامات مملكتي ،احزاب و

خوشحال شدم كه اسمي از من بميان نيامده است .حرف رشيد كامال

گروهها و سوابق آنها ،جمع آوري شد .بطوريكه رشيد مي گفت ،دادستاني

درست بود ومن در چاپ و پخش آن دخالتي نداشتم ولي از آن مطلع شده

عنوان كرده بودند كه كار اين دفتر جمع آوري اطالعات عليه روحانيون و

بودم .اين مسأله روزنامه غيرقانوني اگر به هرنحوي گردن من مي افتاد،

بخصوص آقاي دكتر بهشتي و حزب جمهوري اسالمي بوده است .آقاي

مسأله را برايم خيلي سنگين مي كرد .خود روزنامه انقالب اسالمي با تمام

رشيد يك سفري به خارج از كشور كرده بود و طبق آنچه كه بعضي ها مي

اين بي قانوني ها تا روزيكه موقتا از طرف دادستاني توقيف شد ،روزنامه

گفتند به اسناد و مداركي كه دال بر روابط بعضي از سران بويژه دكتر

رسمي و قانوني كشور بوده است و با وجوديكه مطالب آن عليه استبداديان

بهشتي با آمريكا بوده دسترسي پيدا كرده است .با اينكه كارگردان دفتر

بود ولي چون رسمي و قانوني بود ،مي شد در اطراف آن حرفهاي زيادي زد.

محرمانه آقاي فضلي نژاد و رئيس آن آقاي مصطفي انتظاريون بود ،تمام

اما براي اين شماره ايكه بعد از آن چاپ كردند دفاع چنداني نميشد كرد.

مسئوليت آن بگردن رشيد افتاده بود.

علي ايحال در اين رابطه هرچند كه اين وظيفه دادستاني انقالب نبوده است

در هرحال وقتي اين شش نفر دستگير مي شوند ،اعالم مي كنند كه ما

كه دستور توقيف بعضي از جرايد كشور را بدهد ،در آن وضعيت پذيرفتني

يك گروه براندازي را دستگير كرده ايم .از اين شش نفرحميد تاجر پسته و

نبود چراكه دادستاني انقالب مشروعيتش را از رهبر انقالب مي گرفت و به

از اهالي يزد و رفسنجان كه بعد از يكسال آزاد شد .مصطفي هم در دفتر
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صنعتي رئيس جمهور كار مي كرد .پرويز مسئول بايگاني دفتر امور داخلي

گفتهايم“ و ” تخليه اطالعاتي شدهايم“ و در مورد مسائل مختلف دفتر

كشور بود .جواد پورابراهيم در قسمت امور جنگزدگان انجام وظيفه مي

تحليل كردهايم ،رشيد اضافه كرد كه ’’ جو بسيار سنگين و وحشتناكي بر

كرد .رشيد و بهبهاني نيز در دفتركار مي كردند .نفر ششم از اين گروه

روي ما و بچه هاي ما در اينجا حاكم بود ولي وقتي ما مصاحبه تلويزيوني را

براندازي ،مجيد برادر پرويز ،بود كه اصال هيچكاره بود ،بعد از مدت كمي وي

انجام داديم ،فشار را از روي بچه هاي ما برداشتند ‘‘.پرسيدم در تحليلتان
در مورد بچههاي دفتر چه گفتيد؟ رشيد گفت’’ :ما بچهها را دو دسته كرديم:

نيز آزاد شد.
عليرغم اينكه اينان وسيله عواملي كه خود در دفتر داشتند تا حدود

يكي دنباله رو خط آمريكا و ديگري پيرو خط امام و انقالب .بچه هاي دنباله

زيادي از وضعيت دفتر و روابط آن مطلع بودند و با كمك تلفنهايي كه

رو خط آمريكا ،سردسته آنها احمد بود ،اينان تمايالت و افكار و آرزوهاي

كنترل كرده بودند ،حداقل مي دانستند كه اين گروه يك گروه براندازي

غربي داشتند و در دفتر نفوذ زيادي داشتند ،شيفته و خود باخته ي غرب

نيست .و اگر بگويندكه اين را نمي دانستيم ولي بعد از دستگيري آنها به

بودند .گروه ديگر نيز پيرو خط امام و انقالب اسالمي بودند و سر دسته آنها،

زودي برايشان روشن شده بود 0كه اينان نه دسته اي داشتند و نه گروهي و

آقاي جعفري بود كه ما هر وقت كار يا مسأله اي داشتيم با آقاي جعفري

امكاناتي براي براندازي بلكه فقط از روي ناداني و بچگي حرفهاي مفتي در

مطرح ميكرديم و او آنها را با آقاي بنيصدر مورد مشورت قرار ميداد‘‘.

تلفن زده و يا از روي وحشت و ترس بعضي از چيزها را گردن گرفته اند .اما

با شنيدن اين تحليل رشيد در باره اطرافيان بني صدر و آنها را به

براي ايجاد جو ارعاب و ترس در دل مردم و براي خاموش كردن هر صدايي

دوگروه آمريكايي و خط امامي تقسيم كردن و براي هركدام از اين گروهها

تصميم براين گرفته شده بود كه از هرگروهي چند نفري را اعدام كنند و

يك رهبر قرار دادن بسيار جا خوردم و پيش خود گفتم كه اينها با اين

براي اجراي اين عمل ،محمل و مستمسكي نظير يك گروه براندازي الزم

تحليل كار ما را تمام كرده اند ولي بدون اينكه چيزي نزد پرويز و رشيد از

بود ،بي پايه بودن اين عنوان گروه براندازي به قدري روشن بود كه وقتي

خودم آشكار سازم گفتم اين چه تحليلي است كه شما كرده ايد و در

رشيد را اعدام كردند ،هفته بعد به منزل او مي روند و به پدرش براي عذر

تحليلهايتان مرا نيز رهبر و رئيس گروه قرار داده ايد؟ درپاسخ رشيد بمن

خواهي مي گويندكه ’’ :ما او را بي گناه اعدام كرديم‘‘ حتي آقاي نادري به

گفت ’’ :ما بتو خيلي كمك كرديم و جا انداختيم كه تو پيرو خط انقالب و

دوستان خود درزندان گفته بود كه ’’ رشيد بي گناه اعدام شد‘‘.

اسالم و امام بوده اي و اين به پرونده تو كمك مي كند ‘‘.در دلم گفتم شما از

رشيد و پرويز ،دو جوان پاك و صافي بودند كه مستقيم از محيط

يك مسئله ساده يك معضل بزرگي درست كرده ايد و از من يك آدم مهم

دانشگاه بدون داشتن تجربه سياسي الزم ،پليسي و اطالعاتي فقط چون

خطرناك و يكي از مهره هاي مهم رياست جمهوري ساخته ايد ،در

شور و هيجان ايجاد شده بود براي خدمت به مردم و عشق خدمت به كشور

صورتيكه مي شد مسأله را خيلي عادي نشان داد و گفت كه بعد از اينكه

جذب شده بودند .بعد از دستگيري با ايجاد وحشت و ترس در دل اينان و

آقاي بني صدر رئيس جمهور شد عده اي با وي همكاري را شروع كردند و

بستن اتهاماتي سنگين نظير :داشتن اسلحه ،داشتن فرستنده ،انتشار و

تعدادي هم كه در خارج و درمبارزات اسالمي آنجا با وي همكاري مي كردند
در ايران هم آنرا ادامه دادند.

چاپ روزنامه غيرقانوني ،پرونده سازي عليه شخصيتهاي مملكتي و به
خصوص بهشتي و مسئوليت دفتر محرمانه ،كاري مي كنند كه آنها براي

با شنيدن اين تحليلها و حرفهاي اين دو با وجودي كه بسياري از

رهايي خود و ديگران از اين جو سنگين ناآگاهانه همه ي آنها را خود بگردن

اتهامات نظير مسلمان نبودن ،ضد اسالم و انقالب و… به من چسبيده نمي

مي گيرند .به گردن اينها مي گذارند كه شما گناه بزرگي مرتكب شده ايد

شد ،وضع پرونده خودم را هم سنگين احساس كردم و بيش از پيش دقت

ولي با همكاري با جمهوري اسالمي و امام و پاك كردن گناهان خودتبرئه و

كردم كه از گفتگويم با پرويز و رشيد چيزي را عنوان نكنم كه جنبه

بخشوده مي شويد به شرط آنكه از گذشته خود و اعمالي كه عليه اسالم و

اطالعاتي داشته باشد ،چون با وضعيني كه پيش آمده بود و ترسي كه بر

انقالب اسالمي و امام خميني انجام داده ايد توبه كنيد و در خدمت

آنها غلبه كرده بود ممكن بود آن حرف هم پيش بازجو زده شود وجرم را

جمهوري اسالمي درآئيد و فقط آنچه را كه انجام داده ايد و يا اطالع داريد

سنگين تر كند .رشيد كه گويي خود بسوي مرگ مي رفت مرتب تكرار مي

براي ما گزارش كنيد ،قطعا شما بخشوده خواهيد شد و مشمول عفو امام

كردكه ’’ جرم ما سنگين است .ولي اميد داده اند كه از اعدام جسته ايم و

قرارخواهيد گرفت .شما كه مي دانيد كه ما همه اطالعات را داريم فقط مي

زندان مختصري بما خواهند داد ‘‘.به اين اميد هر چه كه بازجو از آنها مي

خواهيم ببينيم چقدر و تا كجا شما صادق هستيد ،همين و بس.

پرسيد در صورتيكه اطالعي داشتند ،مي گفتند .خالصه با اين حرفها من از

چون باكمك عوامل مختلف خود اطالعاتي را از دفتر رياست جمهور

خوش خيالي بيرون آمدم و حواسم را جمع كردم و سعي كردم بدون اينكه

داشته اند ،بعضي از آنها را عنوان مي كنند و اينها كه مي بينند مسايل را

اينها احساس كنند نظرم چيست ،بطوركامال دوستانه از آنچه به بازجو گفته

مي دانند و بعالوه براثر بستن اتهامات سنگين و ايجاد رعب و ترس در دل

اند سر در بياورم كه بعدا در بازجويي خودم بيگدار به آب نزنم.

آنها و ايجاد اميد به آزادي و بخشيده شدن ،آنها مقاومت كردن را بي فايده

رشيد اين جوان پاك و صاف تمام روز چندساعتي را قدم مي زد و مثال

مي بينند و با دادن اطالعات و تحليل كردن مسايل گذشته كار خود را

پانصد ششصد مرتبه طول اطاق را قدم مي زد و مي گفت كه ’’ دارم در

دشوار مي كنند.

پارك قدم مي زنم ‘‘.روزي من با آنها در سلول نشسته بودم كه آقاي نادري
ورقه اي آورد كه روي آن سوال شده بود كه هرچه در مورد آقاي حاج

خط آمريكا و خط امام

مانيان ،آقاي حاج محمدي و آقاي حاج حسينيان مي دانيد ،بنويسيد؟ بعد

هنگامي كه رشيد و پرويز در سلول به من گفتند ” :ماهمه چيز را

از آن ديدم كه اينها باهم كمي حرف زدند و شروع به نوشتن كردند .كمي با
خودم فكر كردم ،باالخره طاقت نياوردم .پرسيدم شما از آنان چه مي دانيد؟

 1افراد نفوذي در دفتر رياست جمهوري عبارتند از :آقاي علي موسوي گرمارودي،
آقاي حسين ملكي ،آقاي حسيني كه در دادستاني با نام مستعار نادري كار مي كرد
وسربازجوي بني صدري ها بود وي تا سال 60در دفتر رياست جمهوري كار مي كرد،
آقاي سرهنگ حاتمي توده اي ،جاسوس حزب توده و حزب جمهوري اسالمي ،آقاي
سلطاني جواني بود كه دردفتر جنبشها با سودابه سديفي كار مي كرد و مستقيم با
بيت آقاي خميني در رابطه بود و…

گفتند ’’ :بله اينها عضوجبهه ملي و از هواداران مصدق هستند و مثال در
سالگرد فوت دكتر مصدق به احمد آباد مي رفتند و مطالب ديگر از اين
نوع ‘‘.من به آنها گفتم شما چگونه واقعا افكار اينها را مي دانيد ،جز اينكه
فقط چند بار اينها را ديده ايد و اينطرف و آنطرف حرفهايي در موردآنان
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شنيده ايد؟ گفتند ’’ ::همينطور است ‘‘.گفتم پس اين حرفها به چه دردي

ولي با راستگويي ،درستي و مردانه حرف زدن و توبه واقعي ،مشمول رأفت و

مي خورد جز اينكه كار زيادي براي اين بچه هاي بازجو درست كنيد .شما

عطوفت نظام و امام قرار خواهندگرفت و گناهان آنها نا ديده گرفته خواهد

كه مسلمان هستيد و چيزي را درست نمي دانيد ،حق نداريد تنها به صرف

شد .سرانجام اين روشها كارگر مي افتد و آنچه را دادستاني و بازجويان از

اينكه اينطور فكر مي كنم نسبت به كسي چيزي بگوئيد .حرف مرا تصديق

آنها مي خواهند و يا سئوال مي كنند تا جاييكه اطالع دارند ،بيان مي كنند.

كردند و گفتند ’’ :ما در مورد اينها چيز زيادي نداريم .پس چه بنويسيم؟‘‘

اطالعات هم مثل دانه هاي زنجير بهم پيوسته است و از هر اطالعي ،اطالع

جواب دادم بنويسيد :ما از اينان اطالع چنداني نداريم چون كه با آنها حشر

ديگر و سرنخي ديگر زاييده مي شود و كم كم همين اطالعات ،خود موجب

و نشر نداشتهايم ولي تا جاييكه ما اطالع داريم اين آقايان مسلمان هستند

مي شود كه بازجو به چيزهايي كه فكرش را هم نمي كند پي ببرد.

و به اسالم و انقالب عالقمندند ،اهل نماز و روزه و عبادت هستند و دلشان

گفته شده بود كه در دفتر رياست جمهوري مسايل اسالمي رعايت

ميخواهد كه براي انقالب كاري انجام دهند .اينها هم همينها را نوشتند و

نمي شد ،حجاب رعايت نمي شد ،زن و مرد بهم دست مي دادند ،خانمها

دادند.

آرايش مي كردند ،فرهنگ غرب حاكم بود ،تمايالت آمريكايي و غربي

اين دو جوان به من گفتند ’’ :بعد از آنكه ما حاضر شديم مصاحبه

داشتند و… از زبان خود اين افراد ،اين مسايل عنوان مي شود ،بدون اينكه

تلويزيوني انجام دهيم به ما اجازه دادند كه به منزلمان تلفن كنيم و

توجه شود وقتي تمام اين مسايل به عنوان فساد اجتماعي عنوان شد ،تازه

چيزهايي را كه الزم داريم بگوييم برايمان آماده كنند و به اينها بدهند كه

اين سوال مطرح مي شود ’’ :شما با داشتن اين اطالعات وسيع و گسترده

براي ما بياورند ،هر چند هفته يكبار نيز اين اجازه را داده اند كه در حضور

اگر ريگي بكفشتان نبود ،چرا با اينها همكاري مي كرديد و چرا هنگامي كه

خودشان و باگوش كردن مكالمه ما ،چند دقيقه اي با خانواده خود تلفني

از اين مسايل مطلع شديد ،دست از همكاري بر نداشتيد و به راه درست باز

صحبت بكنيم‘‘.

نگشتيد؟‘‘

اينها بطور مفصل تمام وقايع را گزارش مي كنند و باتحليل خود مي

در آن شرايط رعب و وحشت ،مقصر قلمدادكردن افراد چيزي را حل

گويند ’’ :بله! دو طرز تفكر در بين اطرافيان بني صدر وجود داشت و اينها با

نمي كند وپيامي براي ديگران در برندارد چون خيلي روشن نيست هنگامي

هم جلسات مرتب فرهنگي و هسته اي داشتند ‘‘.بعد از اين تحليل ،طبيعي

كه ترس بركسي غلبه كرد ،در مغز يك چنين انساني چه فعل و انفعاالتي

است كه از اينها بپرسند :حال به طورمشروح تحليل كنيد كه افراد اين

رخ خواهد داد .و از اين ببعد او به چه صورتي در خواهد آمد .آنچه در خور

دوگروه چه كساني هستند ،افكار اينها چگونه بوده است؟ افراد با نفوذ اين

اهميت است اينكه :فهميده شود چه مسايلي دست بدست هم خواهند داد

دوگروه كدامها هستند؟ بازجويان اينگونه شروع مي كنند ’’ :ما اطالع كامل

كه يك چنين جو ارعاب و خفقاني حاكم شود ،چگونه مي شود از به وجود

داريم ولي مي خواهيم بدانيم كه شما چقدر راستگو هستيد وتا كجا حقيقت

آمدن يك چنين شرايطي حتي االمكان جلوگيري بعمل آورد؟ چه عواملي

را بيان مي كنيد و چقدر نسبت به انقالب و امام وفادارهستيد؟ وآيا به

كمك مي كنند كه انسان دربند ،به ورطه ترس سقوط نكند و از

راستي توبه كرده ايد و يا هنوز هم دروغ مي گوييد و مي خواهيد ما را فريب

فروغلطيدن در دام گسترده اي كه برايش مهيا كرده اند ،مصون بماند؟ فهم

بدهيد؟‘‘ افراد بي تجربه هم باشنيدن يكي دو اطالع دم بريده و يا بلوف ويا

چگونگي اين فعل و انفعال حائز كمال اهميت است.

چند اشاره به يكي دو موضوعي كه به ترتيبي از جايي بدست آورده اند و

آقاي مهندس بازرگان مطلب راكامال دريافته بود كه مي گفت ’’ :مردم،

بازجو آن را عنوان مي كند ،درآن شرايط خاص باور مي كنند كه بله! همه

حرف من همين است كه اكنون دارم براي شما مي گويم .اگر مرا گرفتند و

چيز لو رفته و آنها همه را مي دانند ،پس مقاومت كردن بيفايده است و فقط

به اوين بردند و مشاهده كرديد كه دارم چيزهاي ديگري مي گويم ،بدانيد

باعث سنگين تر شدن پرونده مي شود .در اين مرحله ،دادن اطالعات

كه آنها حرف من نيست و من زيرشكنجه روحي و جسمي وادار به گفتن

شروع مي شود و كم كم به همكاري بيشتر مي انجامد .باهمكاري كردن و

اين چيزها شده ام‘‘.

دادن اطالعات مرحله تحبيب و مهرباني كردن فرا مي رسد ،در اين مرحله

در هرحال آقاي نادري از روي قرار و قاعده مرا پيش رشيد و پرويز برد

سعي مي كنند كه كمي شرايط غذايي زنداني را بهتر كنند و يا اينكه به

تا آنها ضمن گفتگو بمن بگويند كه ما همه ي مسايل را گفته ايم و چيزي

بعضي از نيازهاي اوليه او بهتر برسند و يا اينكه اجازه دهند كه چند دقيقه

فروگذار نشده است و من نتيجه گيري كنم كه بنا براين انكاركردن و حرف

اي تلفني با خانواده اش صحبت كند .چنين وانمود مي كنند كه شما هم از

نزدن و پنهان كردن جز اينكه پرونده ام را سنگين تركند چيزي در برندارد.

خودمان هستيد و با هم يكي بوده و هستيم .با محبت و خودماني حرف

پس بهتر است كه راه و روش اينها را در پيش بگيرم و خودم را راحت كنم و

زدن ،سرصحبت را باز مي كنند و… اين تحبيب كردن ها در آن شرايط

با اينكار وسايل آزادي خود را هرچه سريعتر فراهم آورم .اما اطالعاتي كه

حاد و جو وحشت وترس خيلي كارگر مي افتد .در بسياري مواقع انسان

وسيله اين دوستان هم سلولي به دست آوردم بمن خدمت كرد و مطلع

باورش مي شود كه اينها آدمهاي ديگري بوده اند و يا قبال ما آنها را درست

شدم كه چه مسايلي گفته شده و چه چيزهايي مستور مانده است و اينان از

نشناخته بوده ايم ،و اينها آدمهاي درست و خوبي بوده اند اما چون ما

من چه اطالعاتي دارند .مجموعه اينها مرا خيلي هوشيارتر و دقيق تر كرد

اطالعات غلط از اينها داشته ايم ،نفهميديم كه چگونه بايد با اينها

كه چگونه فكرم را در برخورد با اين ها سازمان بدهم .بعد از اينكه دو سه

رفتاركنيم.

هفته اي را من در اين سلول با دوستان خود پرويز و رشيد گذراندم ،روزي

بازجويان براي اينكه افراد بازداشتي فراموش نكنند كه دركجا و در چه

آمدند و به آنها گفتند ’’ :شما آزاديد ،با كليه وسايل آماده شويد ‘‘.اين دو

شرايطي هستند ،گهگاهي هم خاطرنشان مي كنند وبه طرق گوناگون بياد

جوان وسايل خود را جمع و جور كردند وآماده شدند ،بعد پاسداري آمد و

آنها مي آورند ’’ :شما كه خود مطلع هستيد كه پرونده تان سنگين است

اينها را با خود برد .هنگامي كه دوباره پاسدار به سلول آمد از او پرسيدم

ولي خوب با اين رفتار درستي كه تا بحال از خود نشان داده ايد ،از اعدام

اينها راكجا بردند؟ گفت  ’’ :آزادشدند ‘‘.با خودگفتم عجب! چطور اينها را

جسته ايد و جرمتان تخفيف پيدا كرده است ‘‘.و يا ” بزودي آزاد خواهيد

آزاد كردند ،چه آدمهاي خوبي هستند و چطور فهميده اند كه اينان

شد “.اينقدر اين مطلب را به اينها گوشزد مي كنند كه واقعا به مرور باورشان

تقصيري ندارند .خيلي خوشحال شدم ولي اين خوشحالي ديري نپاييد كه

مي شود كه جرمشان سنگين است و مرتكب جناياتي بس سنگين شده اند

تبديل به غم و اندوه شد .زيرا چيزي نگذشته بود كه فهميدم رشيد را اعدام
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كرده اند .با اطالع از اين خبر سخت يكه خوردم و با خودم گفتم :معني آزاد

يا اينكه هركسي را كه بازداشت مي كنند ،او را كافر ونجس مي دانند ،كه

شدن را فهميدم! بي جهت نيست كه مي گويند ” :اوين جايي است كه

اين به حقيقت نزديكتر است .چون اينان تقريبا در آن اوايل و اوج بحران

انسانها عمودي واردآن مي شوند و افقي از آن خارج مي گردند“.

همه را كافر و نجس تلقي مي كردند و بعضي مواقع در حالت عصبانيت آنرا
ابراز مي داشتند .حدود چهار پنج روزي من وآقاي داود سپهر ارفع در آن

اطالع ازکشته شدن رجايي

سلول بوديم كه جواني حدود93ـ  95ساله را كه خودش مي گفت از اهالي

پيش از آنكه آن دو نفر را ببرند ،يكي از روزها در داخل دستشويي

كرمان و دانشجوست به سلول آوردند .اين جوان گفت كه ’’ دانشجو هستم

تكه اي از روزنامه اي ديدم كه روي زمين افتاده وتيتر آن بود شهيد رجايي.

و آمدم تهران براي خريد لوازم كشاورزي ودامپروري .رفتم جلو دانشگاه

فوري روزنامه را برداشتم و مخفي كردم و با خودم توي اطاق آوردم و

تهران و مشغول ديد زدن به كتابفروشي ها بودم كه ناگاه بگيربگير شروع

دراطاق مطلب آنرا مطالعه كردم و فهميدم كه رجايي شهيد شده است .بعد

شد و مرا هم گرفتند وتوي ماشين انداختند و آوردند اينجا ‘‘.از گفته هايش

از خواندن آن ،روزنامه را باز با ترس ولرز در نوبت بعدي دستشويي به داخل

چنين بر مي آمد كه اهل گروه و دسته اي نبوده و دركرمان مشغول

سطل زباله انداختم .وقتي از بچه ها پرسيدم كه رجايي هم كشته شده

كشاورزي و دامپروري است و اطالعات زيادي در مورد كشاورزي و

است.آنها گفتند كه ما قبال مطلع شده ايم .بعد از آن از رشيد وپرويز

دامپروري در اختيار ما گذاشت ،جوان خوب و بي آزاري بود .با آمدن او ما

پرسيدم آيا مي دانيد كه اين زندان كجاست؟ آنها گفتند ’’ :بلي! اين جا

سه نفر شديم و وضع بين خودمان هم كمي بهتر شد وبيشتر باهم شروع به

زندان كميته مشترك است ‘‘.و بعد توصيح دادند كه ’’ ما نمي دانستيم كه

صحبت كرديم .يواش يواش آقاي سپهر ارفع نيز لب به سخن گشود و وقتي

اينجا كجاست تا اينكه روزي انفجار مهيبي همه اينجا را بلرزه در آورد.

اين جوان كرماني از وي در مورد بهاييت و اعتقادات آنها پرسيد ،او هم

فرداي آن روز ،روزنامه اي براي ما آوردند كه نوشته بود ديروز انفجاري در

شروع به توضيح دادن كرد.گاهي هم من سوالي را مطرح مي كردم واو

خيابان سوم اسفند نزديك ميدان توپخانه روي داده است .از اينجا بود كه

نظرش را مي گفت .درخالل بحثها من احساس كردم كه او برخالف آنچه كه

فهميديم اينجا زندان كميته مشترك است ‘‘.شنيدن نام كميته مشترك بر

به من گفته بود يك ” بهايي ساده اي است“ نبايستي چندان صحت داشته

شدت ترس افزود چون در زمان شاه آنجا را مخوف و ترسناك جلوه داده

باشد و احتمال مي رود كه يكي از مبلغين آنها باشد .چون مرتب دركار

بودند .و اين صفت مخوف بودن در رژيم جمهوري اسالمي را همچنان براي

ارشاد ما بود .باالخره بعد از اينكه همه ي حرفهايش را تقريبا زده بود ،من
شروع به طرح بعضي از ايرادها و اشكالهاي بهاييت و چگونگي شكل گيري

خود حفظ كرده و شدت هم بخشيده بود.
همچنانكه براي من اين سوال بود كه چرا بازجويي از من را شروع نمي

آن كردم و از وي پرسيدم در باره فالن مطلب و يا فالن مسأله كه دركتابهاي

كنند ،براي رشيد و پرويز نيز سوال بود .روزي رشيد پيش نادري مطرح مي

شما آمده است ،دليل شما براي آنها چيست؟ سرانجام كار بجايي رسيد كه

كند كه چرا به كار آقاي جعفري رسيدگي نمي كنيد و چرا به او اجازه نمي

گفت ’’ :من ديگربحث ندارم و بهتر است كه ديگر به بحث ديني و مذهبي

دهيد كه به خانواده اش تلفن كند و چيز هايي را كه الزم دارد برايش

وارد نشويم ‘‘.در جواب گفتم :اول شما شروع به تبليغ كردن اين جوان

بياورند؟ .نادري جواب مي دهد ’’ :نوبت او هم مي رسد و به او هم اجازه

كرديد و حاال هم مي گوييد آنرا قطع كنيم من براي روشن شدن اين جوان

خواهيم داد كه تلفن كند ‘‘.ولي تا آنها با من بودند چنين اجازه اي ندادند.

اين سوالها را مطرح كردم و حاال كه مايل نيستي ادامه پيدا بكند ،آنرا قطع
مي كنيم .در كميته مشترك از امكانات رفاهي و خريدني خبري نبود .يكي

باز هم جدائي و تنهايي

از روزها قوطي هاي شيرخشك و خرما آوردند و گفتند كساني كه مايل

هنگامي كه رشيد و پرويز را كه پرونده شان تكميل شده بود براي

باشند مي توانند خرما و شيرخشك خريداري كنند .من مقداري خرما

محاكمه به اوين بردند .پاسدارهاي بند بمن گفتند كه اينها آزاد شده اند،

خريدم ،آقاي سپهر ارفع نيز شيرخشك و خرما الزم داشت ومن احساس

البته خارج شدن از آن جاي مخوف يكنوع آزادي تلقي مي شد .من در آن

كردم كه پول همراه ندارد .من پول مختصري باسم قرض الحسنه به وي

سلول نسبتا بزرگ تنها شدم .حدود يك هفته اي در آنجا تنها بودم كه

دادم و به همين علت هم بود كه او آدرس منزلش را بمن داد كه وقتي آزاد

روزي در سلول باز شد و شخصي را به سلول آوردند و رفتند .از وي

شدم بروم و ازخانواده اش بگيرم .چون وي فكر مي كرد كه من زودتر از او

پرسيدم كه نام شما چيست؟ گفت :داود سپهر ارفع .يكي از بهاييان بود كه

آزاد مي شوم.در آن محيط رسم بر اين بود كه هركسي ديگري را دلداري

وي را به جرم ارتباط و كمك به اسرائيل دستگير كرده بودند .او در ابتدا كم

مي داد .من هرگز در طول مدت زندان او را نديدم و وسيله يكي از

حرف بود .از وي پرسيدم جرمت چيست؟ گفت ’’ :چون بهايي هستم اينها

زندانيان مطلع شدم كه گويا وي را نيز اعدام كرده اند.

مرا دستگيركرده و آورده اند اينجا ‘‘.از وي پرسيدم آيا مبلغ ،روحاني و يا
اولين خبر به خانواده

آدم سرشناسي بين بهائيان هستي .گفت ’’ :خير! فقط من يك بهايي ساده
اي هستم و مي گويندكه :تو به اسراييل كمك كرده و به آنجا نيز سفر كرده

اواسط آذر ماه سال  60روزي آقاي نادري آمد و گفت ’’ :چيزي و يا

اي ‘‘.پرسيدم آيا واقعا كمك كرده اي گفت ’’ :خير! ولي به اسراييل سفر

وسيله اي الزم نداري ،اگر لباس و يا وسايل شخصي الزم داشته باشي

كرده ام ‘‘.خيلي با هم كم حرف مي زديم و حرفها خيلي معمولي و درحد

ميتواني تلفني به خانواده ات بگويي تا برايت آماده كنند و بما بدهند تا

كارهاي روزمره آنجا بود .از وضع مالي خودش صحبت كرد وگفت كه صاحب

برايت بياوريم ‘‘.خيلي خوشحال شدم كه باالخره بعد از حدود بيش از پنج

دوكارخانه چرم و كفشدوزي است و از لحاظ اقتصادي وضعش روبراه است.

ماهي كه از بازداشتم مي گذشت باالخره خانواده ام مطلع مي شوندكه

بعد از آوردن اين شخص بهايي به اين سلول .پيش خودم فكر كردم

حداقل زنده هستم و اين اميد و نشاطي به آنها مي بخشد .چون آن زمانها،

اگر اينها به آن چيزهايي كه مي گويند اعتقاد دارند ،پس چرا مسلمان و

دوران سخت بكُش بكُش بود و هر روز عده اي را اعدام مي كردند .بعد گفت

بهايي و چپي را در يك سلول نگه مي دارند؟ اينها كه بهايي و چپي را نجس

چشمت را ببند ،بستم و او دست مراگرفت و به اطاقي برد ،چند پاسدار و

مي دانند و مي گويند نمي شود دست تر به آنها زد و…پس معلوم مي شود

بازجوي ديگر آنجا روي فرش نشسته بودند .شماره تلفن منزل را گفتم و او

كه اين حرفها براي عوام الناس است و نه اينكه واقعا اعتقادي در كار باشد و

شماره راگرفت .همسرم در خانه بود .آقاي نادري گفت ’’ :خانم جعفري،
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اينجا دادستاني است شما مي توانيد با آقاي جعفري حرفهاي خانوادگي

از بچه هاي مسلمان و مبارز است .خود شما هم او را مي شناسيد ،بنا براين

خودتان را بزنيد ‘‘.بعد از آن گوشي تلفن را بمن داد و باگوشي ديگر مكالمه

وي ضد انقالب و ضد اسالم نبوده و نيست و فقط ممكن است دربعضي جاها

را كنترل مي كرد .من با همسرم شروع به احوالپرسي كردم و خيلي

با شمامخالف باشد .از مسايل ديگرهم من خبري ندارم و فعال از زبان شما

خوشحال شدم كه همگي حالشان بحمدالـله خوب است .با وجوديكه آقاي

مي شنوم كه وي درفرار بچه ها كمك مي كند.

نادري گفته بود ’’ :خانم اينجا دادستاني است و مي توانيد با آقاي جعفري

بعد از اين حرفها ،نادري از من پرسيد’’ :باالخره حاال نظر شما

حرفهاي خانوادگي خودتان را بزنيد و خارج از مسايل خانوادگي صحبت

چيست؟‘‘ خيلي احساس ترس كردم و ترس من هم از اين بود كه نكند او

نكنيد و چيزهايي را كه آقاي جعفري الزم دارد به شما مي گويد برايش

راهم به اين سرزمين بياورند ،چون مي دانستم كه اگركسي را به اينجا

آماده كنيد ،ما مي آييم و برمي داريم ‘‘.اما همسرم نتوانست متوجه شود كه

بياورند ،رها شدنشان ديگر با خداست .با وجود اين ناراحتي ،سعي مي كردم

آنها با گوشي ديگري مكالمه ما را گوش مي دهند .او ضمن حرفها بمن گفت:

كه او احساس نكند كه در درون من چه مي گذرد .به نادري گفتم :اگرمن

’’ محمد جان مقاوم باش!‘‘ من جا خوردم و احساس كردم كه اين حرف از

بجاي شما مي بودم ،دست شما را مي گرفتم و مي بردم پيش خانواده ات كه

نظر آنها بو دار است .فوري مطلب را عوض كردم ويك مقدار لباس و مواد

هم با خانواده ات ديداري تازه كني و هم درآنجا درآن فضاي سالم موضوع را

غذايي و چيزهاي ضروري ديگر سفارش دادم كه برايم آماده كنند .بعد از

مطرح كني و بعد از روشن شدن واقعيت ببيني چه مي شود كرد .از اين

اينكه صحبت تلفني من تمام شد وگوشي را گذاشتم بالفاصله آقاي نادري

جواب قصدم اين بود كه اگر بشود بتول و بچه ها را ببينم و از احوالشان از

بمن گفت ’’ :بله! آقاي جعفري خانمت مي گويد ” :مقاومت كن“ من اين

نزديك خبردار بشوم و اگر امكاني پيدا بشود از اوضاع و احوال كمي مطلع

حرف را كمي راست و ريست كردم و گفتم منظورش اين بود كه  ’’ :بله

بشوم وثالثا اين مسأله كه خانم فعاليت ميكند و به اصطالح با ضد انقالب

صبركن و صبور و مقاوم باش ،نگران نباش چون بيگناهي باالخره آنها

سروكار دارد ،بيك نحوي رفع و رجوع بكنم.

خواهند فهميد و مشكالت حل خواهد شد .پس صبر و حوصله داشته باش و

از اين سئوال اينها و طرز برخوردشان احساس كردم كه نبايد قصد

توان خود را از دست مده ‘‘.با تمام اين حرفها ،آقاي نادري گفت ’’ :بله آقاي

بازداشت بتول را داشته باشند .ازطرفي با مطرح كردن مسأله بدان شكل،

جعفري مقاوم باش!‘‘ باز دوباره كمي استدالل كردم كه ازتندي آن كاسته

آقاي اميري گفت ’’ :حاال شايد ما هم همين كار را كرديم ‘‘.و با اشاره بمن

شود ولي اين حرف اثر خودش را گذاشته بود.

فهماند كه او موافق اين كار است اگرنادري موافق باشد .بعد از اين حرفها
دوباره مرا به سلول برگرداندند .درسلول در اين فكر بودم و انتظار داشتم كه

کنترل تلفن منزل

فردا يا چند روز بعد نادري بيايد و مرا به خانه ببرد و درمنزل در حضور آنها
مسايل را مطرح كنم و ببينم كه اصل قضيه چه بوده است.

با شنيدن اين حرف كه ”محمدجان مقاوم باش “ آنها نسبت به همسرم
مشكوك شده و تلفن منزل را زيركنترل گرفته بودند .آقاي نادري بمن گفته

ديدار با همسر در سلول بازجوئي

بود از اين به بعد هر دو هفته يكبار اجازه مي دهند چند دقيقه تلفني
باخانواده صحبت كنم ولي بعد از پيش آمدن اين مسأله ديگر از تلفن بعدي

فرداي همان روز ،بعد از ظهر بود كه باز نادري آمد وبعد از بستن چشم

خبري نشد و آوردن وسايلي كه صورت داده بودم بتأخير افتاد .خيلي نگران

طبق معمول دستم را گرفت و از بند بيرون آورد و بعد از گذشت چند دقيقه

شدم و فهميدم كه آنها تلفن منزل را كنترل كرده اند .دعا مي كردم كه

اي مرا به درون يكي از اطاقهاي بازجويي برد و گفت ’’ :چشمت را باز كن‘‘.

همسرم گاف بيشتري نكند كه هم براي خودش مشكل درست كند و هم

وقتي وارد سلول شدم وچشمم را بازكردم ،ديدم كه بتول درگوشه آن

كار مرا مشكلتر سازد .هيچ كاري از دست من ساخته نبود و فقط دعا مي

سلول روي پتويي نشسته و يك بشقاب غذا هم در مقابلش قرار دارد.

كردم .خيلي نگران و ناراحت بودم تا اينكه بعد از چند هفته اي باز سر وكله

نادري و اميري هردو آنجا بودند و ما راكنترل مي كردند .بعد از سالم

نادري درسلول پيدا شد و گفت ’’ :بامن بيا!‘‘ من چشمم را طبق معمول

واحوالپرسي من بالفاصله در حضور نادري مسأله را مطرح كردم و گفتم:

بستم و او دست مرا گرفت و از سلول بيرون آورد و بعد از طي مسيري وارد

بتول اينها مي گويند كه تو باضد انقالب رابطه داري و درفرار بچه ها كمك

يكي از اطاقهاي بازجويي شديم ،در آنجا چشم مرا باز كرد .ديدم كه جوان

مي كني و رابطه شما با آقاي نيكخواه چه بوده است؟ بتول بالفاصله گفت’’ :

بازجوي ديگري هم هست كه فكر كنم نامش آقاي اميري يا امير بود كه طي

آقاي مهندس نيكخواه روزي مرا در خيابان ديد وگفت ” :از آقاي جعفري چه

مكالمه مختصري كه با هم داشتيم احساس كردم كه وي با نادري موافق

خبر؟“ گفتم خبري ندارم .گفت :بياييد پيش ما .من درجواب گفتم شما
بياييد پيش ما و قرار شد كه تلفني روزي را با هم قرار بگذاريم كه آقاي

نيست ولي نادري سربازجو بود وحرف آخر را او مي زد.
بعد از بازكردن چشم در اطاق بازجويي آقاي نادري بدون هيچ مقدمه

نيكخواه با خانواده اش بيايند پيش ما .عالوه براين مگر آقاي نيكخواه ضد

اي از من پرسيد ’’ :خانم شما جشن تولد مي گيرد؟‘‘ من كه از اين سئوال

انقالب است .او از بچه هاي مسلماني بود كه ما از آلمان با هم رابطه داشته

غافلگير شده بودم ،مكثي كردم و گفتم :قبال ما يك چنين جشنهايي

ايم و او چه كار ضدانقالبي كرده است و اما مسئله ضدانقالب اين است كه

نداشته ايم ولي حاال چون من در بازداشت هستم و بچه ها بهانه مرا مي

روزي نجمه همسر مهندس جواد پورابراهيم از طريق تلفن بمن گفت كه

گيرند ،شايد براي سرگرم كردن بچه ها ،جشن تولدي برايشان گرفته باشد

پدرم

آقاي مهدوي كرماني مي گويد كه آقاي احمد غضنفرپور را

تا آنها را سرگرم كند .بعد از اين جواب آقاي نادري گفت ’’ :بله! آقاي

درجنگلهاي شمال گرفته اند .من اين خبر را از طريق تلفن بيكي دونفر

جعفري خانمت با ضد انقالب همكاري مي كند وفعاليت دارد .خانمت را

دادم .خبر اين بوده است .اگر راست بوده است و اگر دروغ ،آن را آقاي

نصيحت كن!‘‘ من كه از همه جا بي خبربودم گفتم اين ضد انقالب چه

مهدوي گفته است و مربوط به اوست ،مي توانيد برويد و از او سوال كنيد.

كساني هستند كه خانم من باآنها رابطه دارد .او گفت ’’ :با نيكخواه رابطه

من كه فهميدم اينها از چيزي مهمي ندارند .بالفاصله گفتم :ديديد كه خانم

دارد و درفرار افراد كمك مي كند ‘‘.در جواب گفتم ما با آقاي مهندس

من نه باضد انقالب است و نه فعاليت دارد و با اشاره به خانم گفتم كه اينها

حشمت اهلل نيكخواه در اروپا زمان دانشجويي رابطه داشتيم و تازه خود او

مي گويند كه تو اطالع داري و مي تواني كمك كني ،اگر مي تواني كمك

يكي از بنيان گذاران اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا است و

كن .او درجواب گفت ’’ :من با اين وضعي كه دارم و اين بچه هاي كوچولو كه
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دارم تمام وقتم صرف اينها مي شود و با نبود تو ،من به كار بچه ها هم نمي

دادستاني كنترل يا گرفتند از آنها چيزي دستگيرشان نشود و مشكلي براي

توانم برسم .تازه ديگران هم مي ترسند كه با من تماس بگيرند چون فكر

خودم و ديگران به وجود نياورد .از آوردن اسامي افراد اجتناب مي شد و اگر

مي كنند كه ممكن است برايشان خطر در بر داشته باشد و ما در تعقيب و

بعضي مواقع آوردن نامي اجتناب ناپذير بود آنرا درلباس داستان و قصه

مراقبت باشيم .توكه مي داني زماني هم كه توآزاد بودي من اهل اين كارها

جوري مي آوردم كه فقط براي خودم معلوم باشد و اگر هم آنها ديدند،

نبودم ‘‘.بعد از اين با اشاره پرسيدم چه كساني دستگير شده اند .او با اشاره

برايشان سوال برانگيز نباشد .فكر كردم كه تا آمدن آقاي خميني به پاريس

به عمامه بمن حالي كرد كه آقاي محمد مبلغي اسالمي فرار كرده است.

كه احتماال شامل دوجلد مي شد ،مشكلي پيش نمي آورد .ابتدا از تولدم در

عالوه برآن بتول با اشاره پرسيد كه ’’ آيا مصاحبه كرده اي؟‘‘ با اشاره گفتم

ماربين اردستان شروع كردم و مختصري از تاريخچه و گويش زبان آن محل

خير! با اين جواب من او خوشحال شد و باز با اشاره گفت’’ :تا مي تواني از

را كه يكي از گويشهاي زبان قديمي ايران كه خيلي به زبان زردشتي نزديك

آن دوري كن! ‘‘.يكي دولحظه نيز نادري چشم خودش را برگرداند و كنار در

است نوشتم و بعد رفتن به تهران براي ادامه تحصيل و از آنجا رفتن به

سلول ايستاد كه ما با هم خداحافظي بكنيم .بعد از خدا حافظي مرا به سلول

آبادان و بازگشت دوباره به تهران ،گرفتن ديپلم ،رفتن به سپاه دانش براي

برگرداند .اين روبرويي حداكثر حدود نيم ساعتي طول كشيد .درهمان روز

خدمت سربازي و استخدام در آموزش و پرورش شميران ( استان تهران) و

مقداري لباس و كمي هم پول نادري از همسرم براي من گرفته بود كه چند

سرانجام عزيمت به آلمان براي ادامه تحصيل و شروع فعاليت سياسي ـ
مذهبي در چهار چوب اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا و

روز بعد آن ها را تحويل من داد.
قبال متذكر شدم كه در اين سلول بعد از اينكه چند روزي را تنها

تماس با دكتر بهشتي ،قطب زاده ،حبيبي ،بني صدر و سايرين پرداختم .اين

گذراندم اول آقاي داود سپهر ارفع بهايي به من ملحق شد و بعد آن جوان

مجموعه حدود يكصد و ده صفحه شده بود .در آنجا گهگاهي كتاب يا جزوه

دانشجوي كرماني كه بكار كشاورزي و دامپروري مشغول بود .بعد از مدت

اي براي ارشاد كردن به ما مي دادند كه معموال از سيد محمدباقر صدر،

كمي آقاي داود سپهر ارفع را از پيش ما بردند و متعاقب آن ،آن جوان

مطهري و يا دستغيب بود جمعا حدود  8ـ  1كتاب و يا جزوه به من داده

كرماني را نيز بردند ولي بعد از آن آقايي را آوردند كه شخص ميانسالي بود

بودند كه مطالب مهم اينها را به صورت فيش در آورده بودم .عالوه بر آن

بنام نظري و بطوريكه خودش نقل مي كرد راديوگراف دستگاه عكس

تنها مونس من قرآن كوچكي بود كه از بدو دستگيري تا اوايل سال63كه

برداري وسيله اشعه ايكس بود و در بيمارستان  95سال كاركرده و پسران

براي دومين بار به زندان قزلحصار برده شدم و مسئول بند كه يكي از توابين

خودش او را لو داده بودند .وي در رابطه با كودتاي نوژه دستگير شده بود.

بود ،حتي آن قرآن را نيز از من گرفت ،همراهم بود و من مرتب آنرا قرائت

اهل منقل و دود بود و طبق اظهار نظر خودش وي با چند نفر از كساني كه

مي كردم و بعضي از آيات را و يا چيز تازه اي را كه از مطالعه قرآن استنباط

دركار تدارك كودتا بوده اند حشر ونشر داشته است .و چون در آنجاها

مي كردم بصورت فيش ياد داشت مي كردم .اين ها نيز حدود 050فيش

منقل و سور سات روبراه بوده است وي نيز بدين خاطر شركت مي كرده و

شده بود .روزي از روزها به سلول ريختند .در آن موقع من و دو نفر ديگر در

گاهي هم جلسه در منزل خودش تشكيل مي شده است و بدين خاطر

سلول بوديم .گفتند ’’ :رو بديوار بايستيد! ‘‘.رو بديوار ايستاديم ،بعد با

پسرانش از جريان كار مطلع مي شوند و گزارش مي كنند و پدر را دستگير

پاهاي خود به پاهاي ما زدند و گفتند ’’ :پاهاي خود را گشاد كنيد!‘‘ بعد از

مي كنند .وي تعبيرخواب مي كرد و اطالعاتي در اين زمينه داشت و مدتها

اينكار ما را تفتيش بدني كردند ،تمام اسباب و اثاثيه شخصي را جستجو

نيز براي پيدا كردن گنج اينطرف و آنطرف بدنبال حفاري بوده و از بعضي

كردند كه در اين كندوكاو بجز قرآن بغلي تمام آن فيش ها و ياداشتها را با

نسخه هايي كه براي پيداكردن گنج نوشته شده است نيز اطالع داشته و

خود بردند و گفتند كه بعد از مطالعه آنها را بمن پس خواهند داد .آن فيشها

بدنبال آنها مي رفته است ولي كارش در اين زمينه قرين موفقيت نبوده

چيزي نبود كه بدردآنها بخورد .من موضوع را به نادري گفتم ،خود او كه

است .در هرحال طبق شرايط زندان ،من با وي دوست شدم و وي از

درجريان كار بود ،گفت كه فيشها و مطالب را پس خواهيم داد .اما از پس

كارهايش و اطالعاتش برايم داد سخن مي داد .اغلب خواب ها را تعبير مي

دادن آنها طفره رفت و بعد هم گفت توي انبار معلوم نيست كه كجا افتاده و

كرد و از نسخه هايي كه براي پيدا كردن گنج نوشته شده بود صحبت به

چه برسرآنها آمده است .نادري در روز اول كه به او گفتم كاغذ مي خواهم،

ميان مي آورد .از رفتار و گفتارش پيدا بود كه وي اهل هيچ كار سياسي

مطالبي را براي خودم يادداشت كنم ،از اين پيشنهاد خيلي استقبال كرد

نبوده است.

وفكر مي كرد كه من اينقدر خام هستم و مطالبي را مي نويسم كه او مي
تواند از آن عليه خودم و يا ديگران از آن بهره برداري كند و يا سرنخ تازه

ريختن به سلول و بردن يادداشتها و فيش ها

اي گيربياورد .به اين علت بود كه اين امكان را به من داد و بعد از تهيه شدن

قبال متذكر شدم كه نادري براي اولين بار چند سوال كتبي روي برگه

مقداري مطلب و فيش ،به درون سلول ريختند و آنها را غارت كردند ،بدان

هاي بازجويي با آرم دادستاني به من دادكه به آنها پاسخ بدهم .بعد از اينكه

اميد كه از مطالعه آنها چيزي دستگيرشان بشود كه تيرشان به سنگ خورد

يكي دو روز ديگر برگشت كه آنها را تحويل بگيرد .من از اوخواهش كردم

چون قبال فكر كرده بودم كه در صورت بردن آن نه تنها چيزي عايدشان

كه مقداري كاغذ بمن بدهد تا بعضي از آيات قرآن و يا مطالب ديگري را

نشود بلكه خود شاهد ديگري بر فعاليت سياسي ـ اسالمي ام در دوران قبل

روي آنها يادداشت بكنم .او بالفاصله از اين تقاضا استقبال كرد و گفت مي

از انقالب در ايران و اروپا باشد.

تواني ازهمين برگه هاي سفيد بازجويي استفاده كني ومن از اينكه مي
سند مخالفت با امام

توانستم حداقل مقداري از وقت خودم را به يادداشت كردن بعضي مطالب
بگذرانم خيلي خوشحال شدم .ابتدا وقايعي را كه در اروپا و درايران قبل و

روز ديگري باز نادري به سلول آمد و گفت بيا! طبق معمول چشم را

بعد از انقالب گذشته بود ،در ذهنم مرور كردم و طرح نوشتن يك تاريخ

بستم و وي دستم را گرفت وبه اطاق بازجويي برد .درآنجا بعد از مطرح

چند جلدي را در ذهنم ريختم و مطالب هرجلد را كه از كجا شروع شود و

كردن چند سئوال و نوشتن آنها ،ناگهان رو كرد به من وگفت ’’ :تو ضد امام

به كجا ختم گردد براي خودم مشخص كردم .قرار گذاشتم كه از سرگذشت

و اسالم بوده اي و بني صدر را عليه امام تشويق مي كرده اي!‘‘ در جواب

خودم شروع كنم ولي مطالب را به نحوي طرح كنم كه احيانا اگر از طرف

گفتم :خير! اين حرف درستي نيست و من در خط انقالب و اسالم بوده ام و
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بغير ازخود شما ،بسيارند كساني كه مي توانند شهادت بدهند كه من در

پيشنهاد او خيلي خوشحال شدم و از آن استقبال كردم ولي در هرحال

خط انقالب و اسالم بوده ام و همه ي شماها آن را مي دانيد و جاي انكار

ترديدم تبديل به يقين شد كه اينها به حساب خودشان با هدف و منظور

نيست .بعد گفت ’’ :فكر كن ببين جايي عليه امام حرفي زده اي؟‘‘ تا اين

خاصي ،آن دفعه مرا پيش رشيد و پرويز بردند و اين دفعه هم پيشنهاد

حرف را از وي شنيدم حدس زدم كه منظورش از بيان اين مطلب چيست.

رفتن به سلول مصطفي را مطرح كردند ،نظر به اينكه در پرونده چيز خاصي

اما گفتم :تا جايي كه من مي توانم بياد بياورم ،چيزي عليه امام نگفته ام .باز

وجود نداشت و مسئله مديريت روزنامه نيز بدليل رسمي و قانوني بودن آن

وي در جواب گفت ’’ :اگر من سند بياورم كه تو ضد امام بوده اي ،قبول مي

تا روز آخر نمي توانست يك جرم جدي تلقي گردد و به همين دليل آقاي

كني؟‘‘ جواب دادم :اگر سندي آوردي و يا سندي وجود داشت چگونه مي

گيالني قبال به من گفته بود ” كه روزنامه انقالب اسالمي رسمي و قانوني

شود آنرا انكار كرد؟ ولي من چيزي عليه امام نگفته ام .بعد از اين گفتگو

بوده است و مشكلي ندارد “،آنها مرا پيش اين دوستان مي بردند كه اينان

دوباره مرا به سلول باز گرداند .چند روزي گذشت و از آن ديگر خبري نشد.

بمن بگويند كه مسايل گفته شده و وضع هم نسبت به گروه بني صدري ها

باخود گفتم كه اين حرف نادري يك بلوفي بوده كه خواسته است بفهمد

تغيير كرده است .و من هم فكر كنم حال كه همه چيز گفته شده است بهتر

من چيزي اقرارمي كنم يا نه .بعد از گذشت دو هفته ويا بيشتر ،باز روزي

است اگر چيزي دارم بگويم و خودم را راحت كنم ،و با اين شگرد سرنخي

نادري به سلول آمد و گفت بلند شو .دستم را گرفت و به اطاق بازجويي برد

كه بشود آن را دست آويز قرار داد ،از من گير بياورند تا بدين طريق شايد

و گفت ’’ :چشمت را بازكن! ‘‘.وقتي چشمم را باز كردم يك دستگاه راديو

به اطالعات جديدي دسترسي پيدا كنند .بهرحال اين عمل براي من بسيار

ضبط را ديدم و فورا خبردار شدم كه مطلب از چه قراراست .بازجو ضبط را

مفيد بود :هم از تنهايي در آمدم و هم از تمام مطالبي كه مطرح شده بود،

روشن كرد و گفت گوش كن .بعد از لحظه اي مكالمه تلفني ام را با آقاي بني

اطالع حاصل كردم .براي آنها تقريبا مسلم شده بود كه در دفتر رياست

صدر كه در روزهاي آخر( ،فكركنم اواخر ارديبهشت ماه ويا اوايل خردادماه

جمهوري و اطراف آقاي بني صدر دوگروه بوده اند :گروه انقالبي و خط امامي

 60باشد) ضبط كرده بودند ،بود را شنيدم .من در آن مكالمه گفته بودم” :

و گروه خط آمريكا .اين تحليل رشيد ،پرويز و سودابه و بعضي از بچه هاي

آقاي بني صدر محكم بايست ،حرفهايت بزن و استعفا بده!“ اين مكالمه را

ديگر از اطرافيان بني صدر بوده است كه براي بازجويان به طرق مختلف

ضبط كرده بودند و آن را يك سند جرم بحساب آورده و به پرونده ام الصاق

بيان شده بود .از اكثر بچه ها تك نويسي بعمل آمده بود كه بدون استثناء

كرده بودند .بعد از اينكه اين مكالمه تلفني تمام شد ،نادري از من پرسيد

همه در مورد من مطالب خوبي نوشته بودند و تنها مشكل اين بود كه مرا

اين ها را شما گفته ايد؟ گفتم :بله! گفت بنويس .من برگ بازجويي را گرفتم

رهبر گروه قلمداد كرده بودند.

و چنين آغاز كردم :ما چون با آقاي بني صدر كارمي كرديم ،منبع اطالعات

بعد از اينكه بازجو پرسيد ’’ :مي خواهي ترا پيش مصطفي ببرم؟‘‘ و

ما آقاي بني صدر بود .آقاي بني صدر هم در هركوي وبرزن كه سخنراني و يا

من گفتم آري ،روز بعد آمد و گفت ’’ :اثاثيه ات را جمع كن ‘‘.طبق معمول

از آن بازديد مي كرد مي گفت ’’ :نگذاريد كه پرده ها را باال بزنم و حرفها را

دستم را گرفت و به سلول مصطفي برد كه درآن موقع او در اطاق بازجويي

بزنم!‘‘ و مي گفت ’’ :حق با من است و اينها زور مي گويند و من مثل علي

بود .بعد از ساعتي مصطفي آمد كه از ديدن او بسيار شاد شدم ،ديده بوسي

تنها هستم و اين زورمدارها يزيدي هستند .نگذاريد كه كارد به استخوان

مفصلي كرديم و هردوي ما بسيار از ديدن يكديگر خوشحال شديم .با

برسد كه اگر كارد به استخوان رسيد همه ي حرفها را مي زنم و اينهايي را

مصطفي در اروپا با هم آشنا و دوست شده بوديم و با وجوديكه باهم

كه در مقابل خواسته هاي مردم ايستاده اند به مردم معرفي مي كنم ‘‘.از

اختالفات سليقه و روشي داشتيم ولي اين دوستي در تمام مراحل ادامه

طرف ديگر امام هم دريك سخنراني گفتند ” :هركسي هرحرفي دارد مي

داشت و هنوز نيز چنين است .هفته اي در سلول با هم بوديم .در طول اين

تواند بزند “.من هم كه جواني بودم تشنه حق و حقيقت و خيلي مشتاق

مدت ،او تمام ماوقع را برايم نقل كرد .ازبازجويي ها و تحليل خودش و

بودم كه حقايق برايم روشن بشود و فكر مي كردم كه آقاي بني صدر چون

چگونگي كار صحبت كرد .تحليلهايي را كه از اوخواسته بودند برايم بازگو

رئيس جمهور و فرمانده كل قوا است خيلي چيزهاي گفتني دارد كه اگر آنها

كرد .بسياري از مسايل و نارسايي ها را با هم در طول مدتي كه با هم بوديم

را بگويد بعضي از مسايل حل مي شود .بر اين اساس بود كه به او گفتم:

بحث و بررسي مي كرديم و به مناسبت چيزهايي كه پيش مي آمد اگر از

حرفهايت را بزن و استغفا بده و چون حق با شما است امام نمي گذارد كه تو

آنها اطالعاتي داشت در اختيارم مي گذاشت .كمي تند و تيز بود و آقاي

تنها بماني و ترا حمايت خواهد كرد .بعد از نوشتن اين مطالب اضافه كردم:

نادري(حسيني) سربازجوي بني صدري ها كه تا اول سال  60در دفتر

در يك چنين شرايطي اگر شما بجاي من بوديد ،چكار مي كرديد؟ جز همين

رياست جمهوري زيردست وي بود يك مرتبه به وي گفته بود ’’ :مصطفي

كار را مي كردي؟ بعد از اينكه نوشتن تمام شد ،نادري آنرا برداشت و خواند

اگر مي دانستي كه چنين وضعي پيش مي آيد آيا مرا از دفتر بيرون مي

و خيلي از خواندن آن عصباني شد و گفت ’’ :اينها را كه تو نوشته اي اگر

كردي؟‘‘ با وجود همه ي اينها از وي مطمئن بودم ونگراني نداشتم .البته در

شما بجاي من بوديد ،چكار مي كرديد؟ در اين مكالمه نيست و در اين

تمام مواقعيكه من با دوستان سابق خود ،هم سلول بودم سعي مي كردم كه

مكالمه اگر ندارد ‘‘.من برگ بازجويي را برداشتم و گفتم اگر بدون نوشتن

تاجايي كه ممكن است اطالعات خودم را به نسبت مسايل مختلف تكميل

اين اگر كار درست مي شود من آن را خط مي زنم و اين اگر را خط زدم و از

كنم .از مسايلي كه اتفاق افتاده بود ومن از آنها بي خبربودم ،اطالع حاصل

ته دل خنديدم كه با اين توجيه ديگر نتوانست چيزي بگويد و ظاهرا برايش

كنم و يا اطالعات خود را تصحيح نمايم .چون اينها مستقيم در دفتر رياست

سوال ايجاد شد .اين يكي از مدارك مهم جرم من است كه به آقاي بني

جمهوري كار مي كردند و بخصوص مصطفي كه در سفر و حضر همراه آقاي

صدر عليه امام خط داده ام كه در جاي خود به آن باز خواهم گشت.

بني صدر و در واقع آجودان حضور رئيس جمهور بود.

تغيير مجدد سلول و رفتن پيش مصطفي

پيوستن محمد شريف طالبي به جمع ما

بعد از آنكه مدتي را در اين سلول گذراندم ،آقاي نظري و آن فرد ديگر

در اياميكه با مصطفي در يك سلول با هم بوديم روزي در سلول باز

را هم از پيش من بردند و دو باره تنها شدم .يك هفته اي گذشت كه باز

شد و مردي را به درون سلول ما آوردند كه نامش محمد شريف طالبي بود

آقاي نادري به سلول آمد و گفت ’’ :مي خواهي بروي پيش مصطفي؟‘‘ از اين

كه خدايش رحمت كند چون اطالع حاصل كردم كه ساليان است كه دار
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فاني را وداع كرده است .وي از اهالي بيجار و از مشهورين آنجا بود ولي در

را برايمان تعريف كرد و منظورش از بيان آن اين بود كه كمي ازنگراني

تهران ساكن بود و در زمان شاه در كار ساختمان سازي و خريد و فروش

ما بكاهد .داستان مفصل است و خالصه آن اين است كه وقتي شانس و

امالك بوده كه تا انقالب نيز ادامه داشته است .بطوريكه برايمان نقل مي

اقبال يار باشد ،انسان پله هاي ترقي را يكي پس از ديگري طي خواهد كرد

كرد :در ايام جواني اهل ذوق و ادب بوده است و يك روزنامه يا مجله ادبي

و با مويي همه چيز كشيده خواهد شد و هنگامي كه اقبال برگردد تمام

را نيز انتشار مي داده است .واقعا اهل ذوق بود .اطالعات زيادي در مورد

زنجيرها از هم خواهد گسست.

تاريخ ايران و بخصوص كردها و زبان كردي داشت و بشدت مخالف بود كه

از شعراي خطه كردستان اطالعات زيادي داشت و از آنها مطالبي نقل

كردها مستقل شوند چون معتقد بود كه ايرانيان اصيل كردها هستند و

مي كرد و از توانايي يكي از آنان بنام رضا كه از سلسله دراويش عبدالقادر

نبايد بخشي از كشور به عنوان كردستان از ايران جدا شود.

بوده است نقل كرد كه درآخرين لحظات عمرش اين شعر را سروده است:

او تعريف كرد كه با پدر بني صدر مرحوم صدر العلما و آقا فتح الـله (
خدايش رحمت كند) مخالف بوده و دست قضا و تقدير در زندان آقا فتح
الـله و او را به همديگر رسانده است .در سلول قبلي كه وي آنجا بوده ،آقا

من صوفيم نامم رضا

كلـب علي مـرتضـي

درويش عبدالقـادرم

راهم به مولي ميرسد

آقاي محمد شريف طالبي همچنين داستان زير را در مورد وي كه در

فتح الـله را نيز به آنجا برده اند و او توانسته است كمي به او كمك كند و از

ايام حكومت ناصرالدين شاه در كردستان مي زيسته است نقل كرد’’ :

ناراحتي اش بكاهد .وي نقل كرد كه آقا فتح الـله مي گفته است ” من در

ناصرالدين شاه ميان شاعران آن دوران مسابقه اي ترتيب داد .موضوع

نجف درس خوانده ام و برادرم در فرانسه ،برادرم رئيس جمهور بوده است

مسابقه بهترين جواب در مورد اين اشعار حافظ بود:

به من چه ،مگر من در رياست جمهوري وي شريك بوده ام؟ حاال چرا مرا
گرفته ايد و به اذيت و آزار من پرداخته ايد؟“

بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت

مي گفت در ايام جواني ،صدرالعلما پدر بني صدر قصد داشت كه

وندر آن برگ نوا خوش ناله هاي زارداشت

آقافتح الـله را از بيجار وكيل كند .بدين علت براي تبليغ او را روانه بيجار

گفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد چيست

كرد وقتي آقا فتح الـله به بيجار رسيد ،ما رفتيم و او را برگردانيديم .و

گفت ما را جلوه معشوق در اين كار داشت

اضافه كرد چون من از مخالفين صدرالعلما بودم و مرحوم بني صدر هم اين
را مي دانست روزي مرا به منزلش دعوت كرد .وقتي وارد منزل شدم و

ناصرالدين شاه گفت هركسي بهترين جواب را بدهد و بگويد كه

احوالپرسي تمام شد ،مرحوم بني صدر شروع به صحبت كرد و از هرطرفي

منظور حافظ از اين دوبيت شعر چه بوده است جايزه را خواهد برد .و براي

سخني به ميان آورد .وحرف را به مطلبي كشانيد كه چند نفري عليه بني

دريافت اين پاسخ  94روز مهلت داد ‘‘.از طرف ديگر ناصرالدين شاه همين

صدر براي من آورده بودند .من آنها را انكار كردم .بعد مرحوم بني صدر پرده

معما را همراه پيكي براي شيخ رضا به كردستان روانه كرد .زمان رفت و

را كنار زد و ديدم كه آن چند نفر كه مطلب را خودشان به من گفته بودند،

برگشت پيك بطوريكه وي نقل مي كرد99يا  93روز بوده است .پيك به

آنجا نشسته اند .بعد از اين جريان روكرد بمن و گفت ’’ :حاال متوجه شدي

مجرد رسيدن به كردستان به منزل رضا مي رود و شعر حافظ را مطرح مي

كه مردم چگونه هستند؟ جوانم ،گول اين مردم را نخور!‘‘

كند و نظر شاعر را مي پرسد .رضا فرداي آن روز طي چند بيتي جواب را مي

در آن ايام كه شايد دي و يا بهمن ماه سال  60بود جو سنگين و

دهد و پيك بالفاصله به سمت تهران برمي گردد .روز بيست و چهارم كه

ترسناكي بر زندانها حاكم بود كه حتي دادن سيگار و چاي ممنوع شده بود

پايان مهلت است ،ناصر الدين شاه همه شعرا را براي استماع جوابها به دربار

(البته به بعضي كسان گهگاهي چند نخي سيگار و يا يك ليوان چاي مي

دعوت مي كند .به نظر ناصرالدين شاه فقط دو نفر جواب درست به اين معما

دادند) مرحوم طالبي از نبود منقل و سيگار وچاي بسيار رنج مي برد .من و

داده بودند كه يكي از آنها رضا كردستاني و ديگري گويا منوچهري بوده

مصطفي با بچه هاي پاسدار و نگهبانان صحبت كرديم و از آنان خواهش

است .مرحوم طالبي اشعار هر دوي آنها را در جواب به دوبيت شعر حافظ

كرديم كه حداقل چاي براي اين پيرمرد بياورند كه آنها نيز قبول كردند و

برايمان خواند كه متأسفانه آنها از يادم رفته است .ولي مضمون و مفهوم آن

روزانه يك نوبت يك فنجان چاي به وي مي دادند .فكر كنم وي را در رابطه

چنين است ’’ :منظور از بلبل حضرت محمد(ص) و برگ گل امام حسن است

باگروه بختيار دستگير كرده بودند .به هرحال براي فرار از آن جو وگذراندن

و منظور از خودگل امام حسين است چون برگ گل سبز است و وي به

وقت باهم صحبت كرديم كه هركسي چيزي را كه بنظرش مي رسد كه براي

وسيله زهر شهيد شده است و رنگ چهره اش به سبزي تمايل پيدا كرده

جمع مفيد است عنوان كند ولي بيشتر اوقات را آقاي طالبي از مسايل

است و گل قرمز است كه منظور از آن تن به شهادت دادن امام حسين در

مختلف و تجربيات خود در طول زندگي اش برايمان صحبت مي كرد .آدم

صحراي كربال است .وهمه اين ناله ها و فريادها در عين حاليكه به وصل نايل

بسيار با تجربه اي بود .وي بيشتر از ادبيات و اشعار و فيشهايي كه در مورد

آمده اند فقط به خاطر جلوه معشوق (حضرت حق) و عشق ديدار وي بوده

ادبيات و آثار باستاني و بخصوص تاريخ كردستان جمع آوري كرده بود،

است كه آنها با شوق و ذوق به اين اعمال دست زده اند ‘‘.ناصرالدين شاه

صحبت مي كرد .مي گفت ’’ :هنگاميكه به منزلش ريخته اند ،تمام فيشها

جايزه را به رضا مي دهد و منوچهري اعتراض مي كند كه وي هم جواب

ويادداشتها و بسياري از كتابهاي وي را باخود برده اند و نمي داند كه آيا مي

صحيح را داده است .ناصرالدين شاه در جواب مي گويد ’’ :همه ي شما

تواند آنها را پس بگيرد يا خير!‘‘ از اين بابت بسيار ناراحت بود چون مي

بيست وسه روز وقت داشتيد كه روي آن فكر كنيد ولي رضا فقط يك روز

گفت كه ’’ قصد داشته است باكمك آن فيشها نقش كردها را درادبيات

فرصت فكركردن داشته است و به اين علت صله را از آن وي مي داند‘‘.

ايران بصورت كتاب تدوين كند و عالوه برآن تاريخ كردستان و آثار باستاني

بعد از مدتي محمدشريف طالبي را از سلول ما بردند و بطوريكه

آنجا را نيز برشته تحريردر آورد ‘‘.همسرش از شمع روشن كن هاي

فهميدم بعدا آزادشده و چند سال بعد بدرود حيات گفته و به ديار باقي

نقشبنديه در بيجار بوده است يعني اينكه در بيجار همسر وي نقش قطب

شتافته است .روحش شاد.

آنجا را در سلسله نقشبنديه داشته است .شبي داستان:

در اين چند هفته اي كه با مصطفي در يك سلول بسر برديم وي

چو آيد به مويي تواني كشيد چو برگشت زنجبرها بگسلد

آخرين بازجويي هايش را مي گذراند و پرونده اش درحال تكميل بود .ولي
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هنوز بازجويي جدي از من بعمل نيامده بود و همچنان بالتكليف بسر

كن كه چرا بني صدر با امام مخالف بود؟‘‘ يا ’’ چرا شما با بني صدر همكاري

ميبردم .روزي مصطفي به نادري مي گويد ’’ :شما سنگها را بسته ايد و

مي كرديد .علت همكاري شماها با آقاي بني صدر چه بوده است؟‘‘ روز بعد

سگها را ول كرده ايد!‘‘ نادري پرسيده بود منظورت چيست؟ مصطفي

نادري مي آمد و مي گفت ’’ :بنظر شما اشتباهات گروه شما چه بوده است؟

درجواب مي گويد ’’ :منظور اين است كه بچه هاي انقالبي و مسلمان را

چرا شما متوجه نمي شديد كه امام مخالف بني صدر است؟‘‘ و ’’ مطالب و يا

گرفته ونگهداشته ايد و ديگران را رها كرده ايد ‘‘.پرسيده بود اين بچه هاي

كتابهاي بني صدر ،مطالب غير اسالمي و التقاطي است؟‘‘ اينها يك قسمت

انقالبي و مسلمان كيانند؟ مصطفي مي گويد ’’ :اين آقاي جعفري ،او چه

از سئوالها بود كه بصورت هاي گوناگون هركدام از آنها چندين بار مطرح مي

كرده است جز خدمت .چرا بكارش رسيدگي نمي كنيد؟ ‘‘.نادري در جواب

شد .قسمت ديگر سئوالهايي بود كه در مورد افراديكه با آقاي بني صدر كار

مي گويد ’’ :اين آقاي جعفري ،همين روزنامه براي او بس است و نوبت او هم

ميكردند ،كه به اين گونه سئوالها در اصطالح بازجويي ميگويند تك نويسي.
تك نويسي از افراد مختلف بعمل مي آمد و بسته به اينكه طرف چقدر

فرامي رسد‘‘.
از مصطفي پرسيدم ،چگونه دستگير شده است و چقدر شكنجه ويا

آمادگي جواب دادن داشت ،كار ادامه پيدا مي كرد .در اينگونه تك نويسي

كتك خورده است؟ گفت ’’ :قرار براين بود ،كه آقاي بني صدر برود و پس از

ها حواسم را جمع و جور كردم كه چيزي ننويسم كه به ضرر افراديكه در

چند روزي بحث با مجاهدين در اطراف مسائل مختلف برگردد ،ولي هنگامي

بازداشت هستند تمام بشود و برايشان مشكلي ايجاد كند .به دفعات

كه مجاهدين آمدند كه بني صدر را ببرند ،گفتند كه فردا برخواهيم گشت

مختلف از من خواستند كه هرچه اطالع دارم در مورد آقايان مهندس جواد

كه روزبعد ما دستگير شديم ‘‘.به احتمال زياد مجاهدين تمايل نداشتند كه

پورابراهيم ،مسعود زارع ،مجيد بهبهاني ،مصطفي انتظاريون ،جعفر نادعلي

افرادي نظير مصطفي همراه آقاي بني صدر باشند چون او را كسي مي

(فرشيد) ،احمد سالمتيان ،سعيد سنجابي ،حسن پيرحسيني و… بنويسم.

دانستند كه ممكن است مانعي برسر راه وحدت مجاهدين و بني صدر ايجاد

در مورد چهار نفراول چون از بچه هاي اتحاديه انجمن هاي اسالمي در اروپا

كند .آقاي سالمتيان را با خود به پاريس بردند ،و بطوريكه بعدها در پاريس

بودند و از آنجا،آنها را مي شناختم و با هم در آنجا و بعد از انقالب كار مي

زمزمه شد ،خودشان موجب لو رفتن مصطفي و تكميل همايون و يكي از

كرديم تمام نكات مثبتي كه در آنها سراغ داشتم نظير فعاليت هاي سياسي

افراد خودشان شدند كه روز بعد آمده بود كه آنها را با خود پيش بني صدر و

اسالمي در اروپا ،مسلمان بودن و اعتقاد به اسالم داشتن ،مقيد بودن به

مجاهدين ببرد .چون در همان لحظه اي كه وي مي رسد ،پاسداران نيز مي

نماز و روزه ،آرزوي استقرار حكومت اسالمي در كشور ،مايه گذاشتن از خود

آيند و همگي را دستگير مي كنند.

براي پيروزي انقالب ،راستگو و درستكردار بودن و از اين قبيل به فراخور
حال فرد فرد آنها مطالبي را در يكي دو صفحه برايشان نوشتم .در مورد
فرشيد نيز چون فقط چند ماهي در روزنامه ما كار كرده و قبل از آن نيز

فصل چهارم

انجمن اسالمي فجر اميد را تشكيل داده بود ،مطالبي مفيد در اين رابطه
برايش نوشتم .در مورد سايرين سعي كردم بعضي چيزهايي كه درباره آنها

شروع بازجويي

گفته شده بود و همه از آن خبر داشتند در حد اختصار و جسته وگريخته

بعد از اينكه تقريبا پرونده اكثر بني صدري ها تكميل شده بود،

بنويسم .تاجايي كه ممكن بود اگر از من درمورد كسي اطالعي مي خواستند

بازجويي از من را شروع كردند ،بهتر است بگويم دنباله بازجويي را از

و محملي وجود داشت كه مي شد از آن دوري گزيد ،از نوشتن خودداري

سرگرفتند چون به مناسبت موقعيتها و شرايط مختلف مقداري بازجويي از

مي كردم .مثال در مورد آقاي علي رسولي از من سوال شد .در جواب نوشتم

من بعمل آمده بود .از گروه بني صدر اولين كسي بودم كه مرا در صبح روز

كه من اطالع چنداني از وي ندارم فقط مي دانم كه وي در دفتر رياست

 90خرداد ماه در كرمانشاه دستگير كردند .در همانجا مقداري بازجويي

جمهوري كار مي كرده است و با وي حشر و نشر نداشته ام تا جايي كه من

كتبي به عمل آمد و بعد مرا باآن پرونده مقدماتي به تهران فرستادند .در

اطالع دارم آدم درست و معتقدي است.

اوين نيز آقاي محسني در رابطه با قانون مطبوعات و روزنامه چند روزي مرا

در مورد سئوالهاي تحليلي كه بعضي از آنها را در صفحه هاي قبل

مورد سين جيم قرار داد كه به خاطردست زدن به اعتصاب غذا رها كردند.

مطرح كردم ،سعي ام را بر اين گذاشتم كه اينها احساس كنند كه مسلمان

بعد از آن نيز بطور پراكنده گهگاهي كتبي و شفاهي سئوالهايي مطرح مي

معتقد بوده ام و به خاطر وظيفه اسالمي انقالبي فعاليت كرده ام .تحليل ها از

كردند كه به همه ي اين موارد در فصول گذشته پرداخته شده است .بعد از

اينجا شروع مي شد كه اوال چون آقاي بني صدر در اروپا يكي از فعالترين و

اينكه پرونده مصطفي تكميل شد و او را به اوين بردند دو باره به طورجدي

متفكرين شخصيتهاي اسالمي و مدرس اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا

كار بازجويي مراآغاز كردند .يكي از روزها نادري مرا به اطاق بازجويي برد

بود و با امام رابطه مستقيم داشت و از جانب امام حكم داشت كه يك سوم

وبي مقدمه گفت ’’ :تحليل كن كه چطور شخصي مثل رشيد صدرالحفاظي

از سهم امام را بابت مخارج كتابهاي اسالمي و انقالبي خرج كند به او

كه اول در ارگانهاي انقالبي كار مي كرده است ،بعد ضد انقالب مي شود و

عالقمند شديم .عالوه برآن ،ميزگردهاي او وسخنرانيهايش در مجامع

باالخره اعدام مي گردد ‘‘.آن روز فهميدم كه رشيد را اعدام كرده اند،

مختلف اروپايي باعث شده بود كه توده جوانان به اسالم و انقالب عالقمند

ازشنيدن اين خبر خيلي جا خوردم وبه سختي ناراحت شدم .ولي سعي

گردند .او محكم و استوار در مقابل ماركسيستها ايستاده و آنها را به عقب

كردم كه بيش از پيش حواسم را جمع كنم و اگر ذره اي خوش بيني نسبت

زده بود و هنگامي هم كه امام به پاريس آمد بر او وارد شد و يار امام بود و

به آنها در دلم پيدا شده بود ،آنرا از دلم خارج كنم و به هيچكدام از حرفهاي

مرتب اوضاع و احوال را تحليل مي كرد و به امام گزارش مي كرد و خود
اينجانب بارها شاهد آن بودم و بعد هم كه به ايران آمديم از طرف امام عضو

آنها اعتماد نكنم.
در تمام مراحل بازجويي بجز چند مورد جزيي ،بطور جدي در رابطه با

شوراي انقالب شد ،نماينده امام براي خواباندن اعتصاب در نيروي هوايي

روزنامه سئوالي مطرح نكردند .در اين مرحله از بازجويي كمتر سئوال مطرح

گرديد ،از طرف شوراي انقالب ،وزيراقتصاد ودارايي و جانشين وزير خارجه

بود و اگر سئوالي هم بود بصورت نظر و يا تحليل بود .همه ي آنها در اطراف

گرديد و بعد هم رئيس جمهور شد ،رئيس شوراي انقالب نيز بود و از طرف

جمعي بود كه با بني صدر كار مي كردند.روزي مي آمد و مي گفت ’’ :تحليل

امام به فرماندهي كل قوا نيز منصوب شد .همه ي اينها ما را برآن داشت كه
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مطلب دروغ بود ‘‘.در جواب گفتم اگرهم اصل قضيه دروغ 0بوده است ولي
كسي به ما چنين چيزي نگفت و حتي شما هم كه ما را مي شناختي و مدتي
هم خودت در روزنامه بودي چيزي در اين رابطه نگفتي .بعد از اين مطلب
حسن گفت ’’ :بني صدر دروغگو و ضد انقالب بوده است و عليه امام و
انقالب عمل مي كرده است و هدفش اين بود كه امام و روحانيت را عقب
بزند و خودش قدرت را قبضه كند و راه را براي همكاري با آمريكا و غرب
هموار سازد ‘‘.باز من درجواب گفتم اگر بني صدر اينچنين بوده است كه تو
مي گويي ،ما كه چنين خبرهايي نداشتيم از كجا بايد مي فهميديم كه
مطلب از اين قرار است .شما از كجا مي گويي كه آقاي بني صدر چنين بوده
است؟ در جواب گفت ’’ :ما سند و مدرك داريم كه از قبل بني صدر در صدد
توطئه بوده است ‘‘.از اوپرسيدم پس تو چرا اول خودت به روزنامه آمدي و
در آنجا كار مي كردي؟ مگر بني صدر نماينده امام درگروه شما نبود(
سازمان مجاهدين انقالب اسالمي) .گفت ’’ :من بچه هاي آمريكا را از قبل
مي شناختم به روزنامه آمدم كه بچه هاي اروپا را نيز بشناسم و وقتي آنها را
شناختم روزنامه را ترك كردم و رفتم ‘‘.گفتم توكه مرا و همه ي بچه هاي
روزنامه را مي شناختي ،مي دانستي كه ما مسلمان هستيم و با ما كه رابطه
داشتي و اين مصطفي نماينده سازمان شما مرتب به روزنامه آمد و رفت مي
كرد و مرتب با ما درتماس بود .حتي يكبار هم چنين اطالعاتي را در اختيار
ما نگذاشتي .شما كه اينهمه اسناد و مدارك و اطالعات داشتي كه بني صدر
توطئه گر ،ضد اسالم و انقالب است و به كشورخيانت مي كند آيا يكبار
تلفن كردي و يا سر نخي به ما دادي كه بني صدر چنين است تا مشاهده
كني كه من چه خواهم كرد؟ .در جواب گفت ’’ :علت اينكه به شما چيزي
نگفتم اين بود كه :فكر مي كردم شما در بست در اختيار بني صدر هستيد‘‘.
در جواب گفتم ولو به نظر شما اين حرف شما درست باشد و ما در بست در
اختيار بني صدر بوده ايم ،شما بنا نبود براي اتمام حجت هم كه باشد يكبار
برادر مسلمان خود راآگاه و با وي اتمام حجت كني؟ اگر من فرداي قيامت
در دادگاه عدل الهي يقه ترا بگيرم و بگويم توكه مرا مي شناختي كه
مسلمان هستم و به درستي ام اعتماد داشتي چرا زماني كه ديدي بر اثر
اطالعات نادرست ما به راه خطا مي رويم مرا درجريان نگذاشتي و حداقل
به من اتمام حجت نكردي ،در آن دادگاه در جواب خدا چه خواهي گفت؟ در
اينجا ديگر حرفي نزد و سكوت اختيار كرد.
بعد از چند دقيقه باز گفت ’’ :توميداني كه آقاي بني صدر از خارجيها
پول گرفته است .بيا و در تلويزيون بگو كه بني صدر پول گرفته است ‘‘.من
از شنيدن اين حرف خيلي يكه خوردم و در حاليكه سرم را به زير انداخته
بودم كنترل خودم راحفظ كردم و گفتم من از چنين چيزي خبر ندارم كه
بني صدر از خارجيها پول گرفته باشد .وقتي از چيزي خبري ندارم بيايم چه
بگويم؟ گفت ’’ :اين سند كه همه جا منتشر شده است ‘‘.يكمرتبه شستم
خبردار شد و گفتم نكند آن فيش بانكي را مي گويي كه آن روزها چپي ها
منتشر كردند؟ اگر منظورت آنست كه در آن آقاي بهشتي ،آقاي هاشمي
رفسنجاني و آقاي موسوي اردبيلي نيز بودند .اگر منظور اين است كه درآن
آقايان ديگر نيز بوده اند 9،در اين جا ،وي خاموش شد .بعد از چند لحظه اي
گفت ’’ :سودابه سديفي آن را مي داند ‘‘.در جواب گفتم ،چون سودابه در
درون منزل بني صدر بوده و بدرون خانه آمد و رفت داشته شايد
خبردارشده است .من كه در درون منزل بني صدر نبوده ام و در دفتر او هم
نبوده ام .كارم در روزنامه بوده است و چنين چيزي را اولين بار است كه

بنا به وظيفه شرعي و اسالمي با وي همكاري كنيم .بارها و بارها از طرف امام
موردتائيد قرارگرفته بود .وخالصه جريان تحليلها بر روي اين خط استوار
بود كه وقتي امام او را عضوشوراي انقالب كرد ،نماينده خودش كرد كه در
راديو تلويزيون با گروههاي مختلف بحث كند .به وي امر كرد كه درمدرسه
سپهساالر براي روحانيون يك سلسله از بحثها را مطرح كند ،تلويحي از وي
حمايت كرد كه رئيس جمهور شود ،بعد هم فرمانده كل قوا و رئيس شوراي
انقالب شد و يار امام بود و… ما وظيفه خود مي دانستيم كه با يك چنين
رئيس جمهوري همكاري كنيم ،در پشت اين تحليلها اين مسأله آشكار بود
كه اگر آقاي بني صدر اشتباه كرده و مقصر بوده است و از روي برنامه براي
قبضه كردن قدرت چنين نقشهايي را بازي كرده است وقتي امام مسأله را
نفهميده است ،ما چه تقصيري مي توانيم داشته باشيم؟.
يكي از روزها نادري در حين بازجويي شفاهي از من پرسيد’’ :اگر ترا
دستگير نكرده بوديم آيا فرار ميكردي؟‘‘ در جواب گفتم حاال كه دستگير
شدهام و پيش شما هستم .اگر دستگير نشده بودم نميدانم چه پيش
ميآمد.
حسن واعظي و در خواست مصاحبه تلويزيوني
شبي در خواب ديدم كه من در مكاني بودم شبيه آهار و يا حسن اكدر
كه از يك سمت خانه ها مرحله به مرحله از پايين شروع مي شود تا به
باالي تپه و يا قله مي رسد و سمت ديگر آن پرتگاهي است .در خواب ديدم
كه من باالي تپه رفته ام و از طرف ديگر كه به سمت پايين و پرتگاه نگاه مي
كنم مثل اين بود كه از قلوه سنگها ،پله هاي سنگي درست شده بود كه به
ته دره مي رسيد .ته دره هم شبيه جايي مثل رودخانه جاجرود بود كه در
لشكرك پهن و وسيع مي شد و افق از دور نمايان مي گرديد .من با ترس و
لرز يواش يواش شروع كردم از آن سنگها بجاي پله استفاده كنم و بيايم
پايين كوه .هنوز به ته دره نرسيده بودم كه ديدم مسير من كه خط مستقيم
بود يك مرتبه يك منحني شد خيلي طوالني و انحراف پيدا كرد .در آخر
منحني انحرافي شخصي آنجا بود كه گفتند اين شخص مسير شما را تغيير
داده است ،مجبور بودم كه براي رسيدن به ته دره اين مسير طوالني را طي
كنم .وقتي به اين شخص نگاه كردم ديدم كه وي حسن واعظي است .بعد از
اين واقعه از خواب بيدار شدم خيلي اطراف آن فكر كردم كه اين چه خوابي
بود و آيا او براستي در پرونده من مؤثر بوده و مسير پرونده را عوض كرده
است؟ خودم خواب را اين طور تعبير كردم .صبح همان روز و يا يكي دو روز
بعد نادري به سلول آمد وگفت ’’ :مي خواهي حسن واعظي را ببيني؟‘‘
حقيقت امر اين بود كه من ميل نداشتم و از ديدن وي اكراه داشتم زيرا در
همان اوايل كار روزنامه درهمان چند ماهي كه در روزنامه انقالب اسالمي
كارمي كرد نظر خوبي نسبت به وي پيدا نكردم و او را يك فرد معتقد
تشخيص ندادم و به عكس احساس كردم كه آدم درستي نيست .وي يكي
از اعضاء مهم سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بود و بعد هم شروع كردند
عليه بني صدر پرونده سازي كنند و دست به توطئه بزنند ولي نمي توانستم
اظهار كنم كه ميل ديدار وي را ندارم.گفتم بلي! نادري رفت و روز بعد آمد
وگفت ’’ :بلندشو!‘‘ بلندشدم و باچشمان بسته طبق معمول دستم راگرفت و
مرا به اطاقي برد .وقتي وارد اطاق شدم و چشمم را بازكردم ديدم كه حسن
واعظي و سيد جمال الدين موسوي سر دبير روزنامه آنجا بودند .از ديدن
جمال خيلي خوشحال شدم ولي چهره جمال نسبت به قبل خيلي عوض
شده بود به نحوي كه ترسيدم ولي به روي خودم نياوردم ،شايد او هم مرا در
يك چنين وضع مشابهي ديده باشد .حاال در اطاق من ،جمال ،حسن و
نادري هستيم .بعد از اينكه روبوسي و احوالپرسي ها تمام شد ،حسن
واعظي شروع به صحبت كرد كه در واقع مخاطبش من بودم .اول مسأله قرار
داد تالبوت را مطرح كرد و گفت ’’ :چرا شما در روزنامه قرارداد تالبوت را
منتشر كرديد؟‘‘ در جواب گفتم كه خبرنگارما از لندن اين خبر را مخابره
كرده بود و ما هم خبر را در روزنامه منتشر كرديم .وي گفت ’’ :كه اصل

0ـ اصل قرارداد درست بود ولي اولياي جمهوري اسالمي مايل نبودند كه اين قرارداد
به اطالع عموم برسد .طي چند ماه بعد كه من به اوين رفته بودم در مجله ماشين
متن اين قراردادآمده بود.
9ـ در همان اوايل انقالب چپي ها در يكي از برگهايي كه اشخاص پول در بانك به
حسابي مي گذارند از يكي از بانكهاي سوئيس منتشر كرده بودند كه آقايان بني
صدر ،دكتربهشتي ،هاشمي رفسنجاني ،موسوي اردبيلي و فكركنم قطب زاده و دكتر
يزدي حساب دارند و پول به حسابشان ريخته اند.

33

اينجا از شما مي شنوم .خوب برويد و از سودابه كه خبردارد بپرسيد و با وي
مصاحبه كنيد .حسن گفت كه ’’ سودابه يكبار در مصاحبه اش آنر گفته و
آن سند را نيز نشان داده است .مي خواهيم كس ديگري مصاحبه كند كه
حرفش در مردم مؤثر باشد ‘‘.بعد با يك حالت تهديد آميز گفت ’’ :خوب،
مصاحبه نمي كني؟‘‘ در اين لحظه مثل اينكه از غيب كسي به كمك من
آمده و حرف در دهانم گذاشت:

را مطالعه كرده ام ولي اين به معناي آن نيست كه من قادرم آنها را نقد و
انتقاد كنم .زمانيكه در آلمان مشغول تحصيل بودم با وي آشنا شدم و
مطالب و كتابهاي او را مثل مطالب سايرين مي خواندم .او استاد ما بود و ما
مثل شاگرد حرفهاي او را گوش مي كرديم و از آن مي گذشتيم .بعضي
مطالب را خوب و بعضي ديگر را دست و پا شكسته ياد مي گرفتيم .ما كه
كار تحقيقي روي آنها نمي كرديم و يا دانشجوي علوم اسالمي نبوديم .حاال

سالها پيروي خدمت رندان كردم

اگر من بخواهم مطالب وي را نقد و انتقاد كنم ،الزم است كه تمام مطالب

تا به فتواي خرد حرص به زندان كردم

مطهري ،شريعتي ،طالقاني ،بازرگان ،سيد محمد باقرصدر و… را حداقل با

من بسر منزل عنقا نه بخود بردم راه

دقت و نه بعنوان اطالع بلكه بعنوان يادگيري دقيق آنها را بررسي كنم كه

قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم

خود الزم است ،اول آنها را ياد بگيرم .نقاط قوت و ضعف آنها را بسنجم و

سايه اي بردل ريشم كن اي سرو روان

بعد يك كار تحقيقي روي آنها انجام بدهم .بعد از اتمام اين مرحله ،مطالب

كه من اين خانه به سوداي تو ويران كردم

بني صدر را بطور جدي از نو به قصد آموزش مطالعه كنم .الزم است كه اين
طرز تفكرهاي مختلف با هم برخورد داده شود و سره از ناسره جدا گردد و

با لحني قاطع و صريح گفتم :من از مصاحبه كردن حرفي ندارم

هسته عقالني هركدام از آنها پيدا بشود و عالوه برهمه ي اينها معيار و

واشكالي نمي بينم از چيزهايي كه اطالع دارم و واقع شده است صحبت

ميزاني الزم است كه بشود بكمك آن ،اينها سنجيده شود و با هم مقايسه

بكنم ولي از چيزي كه اطالع ندارم اگر مرا حبس ابد و يا اعدام كنيد دروغ

گردد .اين يك كار تحقيقي سنگيني است كه چندين و چند سال وقت الزم

نخواهم گفت و از چيزي كه خبرندارم صحبت نخواهم كرد.

دارد و تازه معلوم نيست كه اين كار از دست من برآيد يا برنيايد .اينكار

بعد از اين جواب 0باز حسن ول كن نبود و با مطرح كردن بعضي مسايل

وظيفه علماي ديني است .شما به كمك اساتيد حوزه ها مي توانيد اينكار را

ديگر تهديد را تشديد كرد و با تعرض پرسيد ’’ :مصاحبه نمي كني؟‘‘ گفتم

انجام دهيد .اين كار در حوزه صالحيت آنها است و براي آنها خيلي مشكل

عيبي ندارد من بيك شرط حاضرم مصاحبه كنم .گفت ’’ :چطور؟‘‘ پاسخ

نيست .شما كه مي خواهيد چيز سنگين و محكمي در اختيار مردم قرار

دادم چون من اين خبر را اولين بار است كه وسيله شما از آن مطلع مي

دهيد ،نمي شود شر و ور گفت و فحش بد و بيراه بجاي نقد علمي تحويل

شوم و منبع خبرشما هستيد حاضرم بيايم و بگويم كه ” :برادر بازجو مي

مردم داد .براي اينكه زيرآب يك طرز تفكري را بزنيد منطق و برهان قوي

گويد كه بني صدر ازخارج پول گرفته است “.باگفتن اين مطلب آخرين

الزم دارد ،استدالل مي خواهد و علماي ما كار اصليشان اين است كه سره

تيرشان بسنگ خورد و اميدشان از من قطع شد .بحث را رها كردند و بعد از

را از ناسره تشخيص بدهند و آنها را در اختيار مردم قرار بدهند يك چنين

خداحافظي ما را به سلولهاي خودمان برگرداندند .در خالل اين گفت و

كاري از صالحيت من خارج است ،تازه اگر من يك چنين كاري بكنم جز

شنود با حسن ،برمن مسلم شد كه در انحراف و سنگين كردن پرونده ام

اينكه به وز وز بال آن گرفتار شويد ،فايده ديگري در بر نخواهد داشت.

دست داشته است .چون در خالل بحثهاي اوليه معلوم شد كه وي نسبت به

ظاهرا با اين استدالل نادري قانع شد و حداقل دست از من برداشت و ديگر

من پيشداوري داشته است و تلويحي خودش اين مسأله را گفت .و درآنجا

چنين كاري از من نخواست تا چند ماه بعد كه احمد دسته گلي به آب داده

بود كه فهميدم حسن در دادستاني نقش مهمي دارد و مؤثر است.

بود ،دو باره اين حرف تكرارگرديد كه درجاي خود به آن باز مي گردم.

بعدها كه نسبت به وي اطالعات بيشتري كسب كردم متوجه شدم كه
وي در اغفال كردن و گرفتن اعتراف از افراد بازداشتي و القاء كردن گناه به

نامزدي وکالت در تربت جام

گردن متهمين نقش مهمي داشته است .در تمام دوران زندان ديگر با حسن

در يكي از روزهاي آخر بازجويي ،نادري مرا به اطاق بازجويي برد و

مواجه نشدم جز يكبار ديگر درسال60كه درجاي خود به آن نيز خواهم

سئوالي بدين شرح طرح كرد’’ :شما ميخواستيد در تربت جام وكيل شويد،

پرداخت ،حتي بعد از آزاديم از زندان يك روز با احمد غضنفرپور قرار

نظر خودتان را بنويسيد ‘‘.من از طرح سئوال فهميدم كه اينها از اصل قضيه

گذاشته بود كه درمطب وي يكديگر را ببينيم كه آن دفعه نيز وي به آنجا

اطالع ندارند .جواب دادم :من چنين قصدي نداشتم كه بروم تربت جام و در

نيامد و وسيله احمد تلفني عذر خواسته بود كه براثر كاري نمي تواند بيايد.

آنجا وكيل شوم .اگر قصد داشتم كه براي وكالت در انتخابات شركت كنم،
ميرفتم در شهر خودم اردستان و در آنجا ثبت نام ميكردم و مطمئنا در

درخواست نوشتن نقد بر مطالب آقاي بني صدر

آنجا انتخاب مي شدم .بسياري از اهالي آنجا آمدند و پيشنهاد كردند ولي

در بهمن و يا ديماه سال  60در كميته مشترك روزي نادري به سلول

من نرفتم .پرونده فرمانداري هم موجود است .شما تحقيق كنيد و از

آمد و مرا با خودش به اطاق بازجويي برد .در آنجا گفت كه محتواي كتابهاي

فرمانداري تربت جام بخواهيد تا به شما اطالع دهند كه اصال من آيا آنجا

بني صدر پر از مطالب ضد اسالمي و تضاد و تناقض است و بعنوان مثال

خودم را نامزد كرده بودم و يا خير! اما بفرض كه حرف شما درست باشد و

گفت كه ’’ مطهري نيز رديه اي بر يكي از مطالب وي نوشته است .شما كه از

من خودم را در تربت جام براي وكالت مجلس نامزد كرده باشم ،چه عيبي

كتابها و طرز تفكر وي اطالع داري و آنها را خوانده اي بيا و رديه اي و يا

دارد؟

نقدي برمطالب او بنويس تا ما آن را انتشار دهيم ‘‘.من براي اينكه او را از

و اما اصل مطلب كه آنها از آن مطلع نبودند اين بود كه من يكي دو

اين كارمنصرف كنم ،گفتم كه اين كار نياز به كتاب و مدارك و منابع دارد.

نوبت به اتفاق آقاي دكتر منصور دوستكام نماينده رياست جمهوري در

گفت ’’ :هرچه كتاب و مطلب كه بخواهي و يا الزم داشته باشي در اختيارت

استان خراسان سفر كرده بودم از جمله به تربت جام ،و در مسجد جامع

مي گذاريم ‘‘.گفتم :درست است كه من با بني صدر كاركرده ام و كتابهاي او

آنجا سخنراني كردم و به اين علت خيلي ها را در آنجا شناختم .هنگام
انتخابات مجلس باز براي حمايت و پشتيباني از آقاي دوستكام به آنجا سفر

 1بعدا جمال برايم نقل كرد كه بعد از اين حرف تو ،اين دو به هم نگاهي كردند و با
اشاره به هم گفتند ببين وي تا كجا ايستاده است.

كرديم و با عده اي ازاهالي صحبت شد و قرار بر اين شد كه آقاي دوستكام
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در آنجا براي انتخابات مجلس ثبت نام كند .اين مطلب را بدين علت آوردم
انتقال به سرزمين نفرين شده اوين

كه مالحظه كنيد در آن نظام وسيستم هيچ حقي براي كساني كه حرف آنها

فرداي روزي كه نادري اين چند صفحه را از من گرفت ،كه فكر كنم

را نزنند قايل نبوده و نيستند.
بعد از جواب دادن به اين سئوال نمي دانم همان روز يا روز ديگري

بهمن ماه سال  60بود ،باز به سلول آمد وگفت ’’ :با كليه وسايل آماده شو!‘‘

سئوال كرد ’’ :مطالبي را كه خودتان در روزنامه نوشته ايد نام ببريد ‘‘.در

من آن مختصر وسايل شخصي را كه داشتم جمع كردم .بعد از ساعتي

جواب نوشتم كه مي توانيد به روزنامه مراجعه كنيد .مطالبي كه من نوشته

برگشت و دست مراگرفت و آورد بيرون و سوارماشين كرد .درآن ماشين،

ام بنام خودم در آنجا ثبت است .باز سئوال كرد خودتان بنويسيد .من هم

چند نفر ديگر را هم سواركردند كه از جمله آنها سيدجمال الدين موسوي

شش هفت تا از سرمقاله هايي را كه نوشته بودم از قبيل گروگان گيري و

سر دبير روزنامه خودمان و مرحوم ذوالفقاري مسئول محافظين رياست

مقاالت شبيه به آن 0يادآوري كردم.

جمهوري بود ،از كميته مشترك ما را به اوين آوردند ،وقتي به اوين رسيديم

باز در يكي از روزها ،در حين بازجويي پرسيد ’’ :وقتي ديديد توده

طبق معمول ما را به دادسرا بردند و بعد از چندساعتي كه در راهرو دادسرا و

مردم از بني صدر حمايت نمي كنند چرا شما با اوهمكاري مي كرديد ،مردم

بقول بچه ها در ايستگاه اتوبوس معطل شديم پاسداري آمد ،ذوالفقاري،

مخالف بني صدر بودند و شما در روزنامه او را بزرگ مي كرديد ‘‘.در جواب

موسوي و مرا صدا زد و گفت پشت سرهم .درحاليكه چشم بند به چشم

نوشتم و يا شفاهي گفتم براي اينكه برخود شما ثابت شود كه مردم چگونه

داشتيم و درصف براي حركت كردن ايستاده بوديم يكي از مأمورين به

از بني صدر حمايت مي كردند كافي است كه به آرشيو صدا و سيما مراجعه

پاسداري گفت ’’ :اينها را ببريد بند معدومين ‘‘.من آن موقع خيلي متوجه

كنيد .هم اكنون آقاي محمدهاشمي مسئول صدا و سيما است و از خودتان

اين حرف نشدم ولي بعدا جمال به من گفت ’’ :وقتي من اين حرف را شنيدم

است از او بخواهيد تا فيلم استقبال مردم را از رياست جمهوري در حلول

برق سه فاز از من پريد ‘‘.آن پاسدار دست نفرجلو را گرفت و به راه افتاديم،

سال  60هنگامي كه به مشهد سفركرد به شما نشان دهد تا ببينيد چه

بعد از چند دقيقه اي به واحد  399كه عبارت از بندهاي  5و 6عمومي و

استقبال عظيمي از وي بعمل آمد كه درطول مسيرهايي كه درشهر مشهد

حدود بيست و پنج تا سي سلول انفرادي بود رسيد ما را به بند 6آن واحد

رفت حدود سي تا چهل شتر نحر كردند .و يا فيلم استقبال عظيم مردم

تحويل دادند .هنگامي كه داخل بند شديم ما را به اطاق مسئول داخلي بند

اصفهان ،شيراز و يا جاهاي ديگر .آخرين مطلبي كه يك روز ديگر براي

كه خودش يكي از زندانيان بود بردند .درآنجا هنگامي كه ما را معرفي

بستن پرونده در اين مرحله جهت انتقال من به اوين و اعزام به دادگاه

كردند ،اين مسئول داخلي بند بالفاصله گفت ’’ :سودابه سديفي را اعدام

پرسيد اين بود كه گفت ’’ :بنظرشما در كار بني صدر چه ايراد و اشكالهايي

كردند ،احمدغضنفرپور را هم اعدام كردند ‘‘.اسامي چندنفرديگري را برد

وجود داشت .آنر تحليل كنيد ‘‘.اين سوال را داد و رفت .من درسلول سر

كه اعدام شده اند .درآن لحظه من بشدت ناراحت شدم ولي چاره اي نبود و

فرصت بعد از فكركردن و سنجيدن تمام جوانب كار بعضي از انتقاد ها و

نمي شد كوچكترين حرفي زد چون چند پاسدار ديگر نيز در اطاق دفتر

اشكاالتي كه خودم قبال به كارآقاي بني صدر داشتم و درمورد اكثر آنها در

داخلي بند بودند.

موقعيتهاي مختلف با وي صحبت كرده بودم و در ذهنم جمع و جور و شروع

هنگامي كه در بند باز شد و ما داخل بند شديم براي اولين بار بعد از

به نوشتن آنها كردم .چند صفحه اي نوشته بودم و هنوز مطلب تمام نشده

اينكه هشت نه ماهي كه از بازداشتم گذشته بود يك جمعيت حدود صد و

بود كه يكي دو روز بعد نادري آمد و با عجله گفت ’’ :هرچه نوشته اي بده

هفتاد دويست نفري را ديدم .چشممان به راديو و تلويزيون و روزنامه افتاد،

بمن ‘‘.گفتم هنوز تمام نشده است .گفت’’ :مهم نيست هرچه هست بده‘‘.

مي توانستيم قدم بزنيم و با هم صحبت كنيم و دور هم بنشينيم كه با وجود

منهم آن دو سه صفحه را بوي دادم .به نظر من رئوس اشكاالت و ايراداتي

شنيدن ( بند معدومين) و اعدام آن افراد ،باز هم همه ي اينها در آن شرايط

كه دركارآقاي بنيصدر وجود داشت و من درآن جا نوشتم به قرار زير است.

لذت بخش بود .افراد زيادي در بند بودند كه درجاي خود به اسامي بعضي از

ـ شناخت درست و صحيحي نداشتن از امام خميني و روحانيت.

آنها اشاره خواهم كرد.

ـ انحراف از روشي كه خود آنرا تدوين كرده و قبال به ما آموزش داده بود.
سيستم اداره بندهاي عمومي

ـ اعتقاد نداشتن به كارتشكيالتي و حزبي.

هر بند عمومي شامل تعدادي اطاق بود كه زندانيان آن بند را در درون

ـ غرور پيداكردن بيش از حد نسبت به رأي دوازده ميليوني مردم و تحليل

اطاقها تقسيم مي كردند .براي اداره هر اطاق از بين زندانيان خود آن اطاق

نادرست از رأي مردم.
ـ مشكل تصميم گيري به موقع.

معموال يكي را به عنوان رئيس اطاق انتخاب مي كردند .وظيفه رئيس اطاق

ـ حساب بازكردن بيش از اندازه نسبت به توده مردم.

نظارت برتقسيم غذا ،دادن جيره هر زنداني ،تقسيم كارهاي داخلي اطاق

ـ اعتقاد نداشتن به واليت فقيه.

نظير :نظافت اطاق ،تعين جاي خواب و حل مسايل داخل اطاق و اين قبيل

ـ مشكل مديريت.

امور بود .هر بند نيز يك مسئول داخلي داشت كه نظارت بر تمام امور
داخلي بند بعهده وي گذاشته شده بود ،و در واقع مسئول داخلي بند از يك

 1براي مزيد اطالع خوانندگان محترم 551 ،شماره روزنامه انقالب اسالمي منتشر
شده است در اين مجموعه دويست سرمقاله آن درهمان اوايل كارآقاي بني
صدراست كه بعدا بصورت دوجلد كتاب تحت عنوان ( صد مقاله) چاپ شد .يكصد
شماره سرمقاله ديگرآن ،به خصوص بعد از پذيرفتن مسئوليت روزنامه با نام و بي نام
بقلم اين جانب است .حدود كمتر از يكصد سرمقاله هم افراد ديگر نوشته اندكه اكثرا
بدون نام است و مابقي شماره ها بدون سرمقاله است .عالوه بريكصد سرمقاله اي كه
در روزنامه نوشته ام ،مقاله ها ،گزارشهاي خبري و مقاالت ديگري هستند كه بقلم
اين جانب است ولي بدون ذكرنام كه البته آنهايي را كه حامل پيام يا اطالعي هستند
كه مي توانند اطالعات خوانندگان را درمورد تاريخ كشور خويش افزايش دهند اگر
عمري باقي بود ،در جاي صحيح خود خواهم آورد.

طرف نظارت برتمام امور داخلي بند را بعهده داشت و از طرف ديگر رابط
بين زندانيان و مسئولين زندان و دادستاني بود .قاعده بر اين بود كه مسئول
بند از طرف زندانيان آن بند انتخاب شود .ولي با تكيه الجوردي برمسند
دادستاني مركز كه مقرش در زندان اوين بود ،مسئولين زندان با تمهيدات
خاصي از بين زندانيان افرادي را كه شرايط خاصي داشتند به عنوان مسئول
داخلي بندها كه در بعضي موارد نيز اشتباه مي كردند و شخص انتخاب شده
آن كسي نبود كه آنها ميل داشتند .بعضي اوقات هم چند نفر از مسئولين
بند با مشورت با مدير خارجي بند يكي را به وي معرفي مي كردند .ولي از
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سال  60به بعد اكثر مسئولين داخلي بندها در تمام زندانهاي كشور از ميان

راست دو بند عمومي  5و 6قرارداشت كه دركنار هم و بهم چسبيده بود.

توابين كه بيشتر مورد اعتماد مسئولين زندان بودند انتخاب مي كردند .در

مطلعين مي گفتند كه دو بند عمومي  5و 6در زمان تيمور بختيار ،هنگامي

اين مورد هم هميشه مسأله بر وفق مرادشان دور نمي زد زيرا انتخاب رئيس

كه رئيس سازمان امنيت كشور بود ،محل استراحتگاه وي بوده است .با

داخلي بند و مسئولين اطاقهاي داخل يك بند بسته به شرايط زمان و مكان

توجه به وضعيت و شرايط آن موقع زندان اوين اين دو بند عمومي به هتل

و جوغالب درآن زمان تفاوت مي كرد .مسئولين داخلي بندها اغلب از ميان

اوين مشهور شده بود .حدود دو ماهي قبل از اينكه ما به اين بند منتقل

كساني انتخاب مي شدند كه با مسئولين زندان رابطه حسنه اي داشته

شويم ،بيشتر كساني راكه فعال در اين بند عمومي بودند ،از بند چهار به

باشند و تا حدود امكان اطالعات الزم را در اختيار آنها بگذارند و اگر هم

اينجا منتقل كرده بودند بطوريكه نقل مي كردند در آن بند زندانيان ،جمعي

ممكن بود افراد داخل بند را شناسايي كنند و آنرا به مسئولين زندان و

در اطاقهاي در بسته زندگي مي كرده اند و هواخوري و حياط و چيزهاي

دادستاني منتقل نمايند .گاهي نيز از طرف دادستاني از مسئولين بندها مي

ديگري نداشته است .شرايط به حدي سخت بوده است كه مي گفتند وقتي

خواستند كه در مورد افراد داخل بند گزارش تهيه كنند وبگويند كه

به اينجا منتقل شديم ،مثل اين بود كه ما را به بهشت منتقل كرده اند .وقتي

وضعيت هر زنداني به نظر آنها چگونه است .همه ي مسئولين داخلي بندها

ما را وارد اين بند كردند ،اطاقها مملو از جمعيت بود و جاي سوزن انداختن

بر وفق مراد دادستاني و مسئولين زندان عمل نمي كردند .انسانهاي

نبود .در تمام اطاقها همه كتابي مي خوابيدند زيرا جاي كمي براي خوابيدن

شرافتمندي بودند كه قادر بودند هم رابطه را با مسئولين زندان حفظ كنند و

وجود داشت .در بعضي اطاقها يك رديف كه در طول اطاق مي خوابيدند

هم عليه زندانيان داخل بند گزارشي كه بضرر آنها باشد حتي االمكان تهيه

رديف بعد در مقابل آنها پاهايشان را به سمت پاهاي صف مقابل در داخل

نكنند .اگر مسئول بندي بر وفق مرادشان نبود و اين را احساس مي كردند

هم قرار مي دادند .در آن موقع حتي در راهروها نيز افرادي را جاي مي

به نحوي او را برمي داشتند و كس ديگري را مي گذاشتند و چون زندانيان

دادند ،اين بند دو دوش و دو مستراح داشت .براي قضاي حاجت و يا دوش

را غالبا به اينطرف و آنطرف مي بردند ،يا آزاد مي شدند ويا به زندانهاي

گرفتن اول وارد اطاقكي مي شدي كه درب دو مستراح داخل آن بود و بعد

ديگر منتقل مي شدند خود بخود مسئول داخلي بند هرچند يكبار عوض

ازآن اطاقك ديگري بود كه درهاي دو دوش در آن قرار داشت و اين اطاقك

مي شد .بعضي از توابين كه مسئول بند مي شدند ،آتش مي سوزاندند و

كوچك شبيه رخت كن حمام بود.

بشدت زندانيان را تحت فشار قرار مي دادند و به مراتب بيشتر از مأمورين

وقتي ما را تحويل آن بند دادند ،شب براي خوابيدن من ،جمال،

دادستاني براي زنداني پرونده سازي مي كردند .دربخشهاي آينده به يكي

سپهبد رحيمي آبكناري و سپهبد نجعي نژاد و ذوالفقاري را به داخل اين

دو مورد آن اشاره مي كنم .مثال اين جوان كردي كه خودش يكي از زندانيان

رخت كن منتقل كردند.آن جا عالوه بر اينكه نمور بود و بوي توالت مشام را

بود وهنوز هم مسأله تواب اينقدر شدت پيدا نكرده بود در نقش يك سخن

آزار مي داد ،جا براي خوابيدن نبود.آنقدر تنگ بود كه وقتي مي خواستيم

چين و يك مأمور دادستاني عمل مي كرد .آدم بسيار ناراحت و سخت گيري

برگرديم و يا دنده بگردانيم ،مجبور بوديم كه بلند شويم و به طرف ديگر

بود و براي اينكه براي خودش نزد اولياي دادستاني امتيازي كسب كند

بخوابيم .بچه ها هم به ترتيب تا حدود ساعت 09شب مي آمدند كه از دوش

دست به همه نوع كاري عليه زنداني مي زد .خود اين شخص ،سارق

استفاده كنند .از آن طرف ساعت چهار صبح دو باره دوش گرفتن شروع مي

مسلحي بود كه درغرب كشور دستگير شده و بطوريكه نقل مي كرد مدتي

شد .سپهبد رحيمي آبكناري به شوخي مي گفت كه ’’ ما بليط حمام مي

هم در عراق و سوريه زنداني بوده است .او افراد زنداني را وادار مي كرد كه

فروشيم ‘‘.اين دو دوش براي يك چنين جمعيتي كافي نبود و به هرنفري

با دادستاني همكاري كنند ،زندانيان را مي ترساند و با آنها سخت گيري مي

فقط چند دقيقه وقت حمام مي دادند .البته به كساني كه براي نماز نياز به

كرد و دست به پرونده سازي مي زد و چنان عمل مي كرد كه مسئولين

غسل كردن داشتند خارج از نوبت وقت داده مي شد .سر انجام بعد از اينكه

زندان اعتماد كنند كه وي همكارآنهاست .خوشبختانه بعد از مدت كمي او را

 5شبي ما با آن وضعيت خوابيديم ما را بين اطاقهاي ديگر تقسيم كردند.

ازآن بند بردند و زندانيان از شر او راحت شدند.

حدود دويست تا دويست و پنجاه نفر را در بند شش جاي داده بودند.
كساني كه در بندهاي  5و 6جاي داده بودند :امراي ارتش ،ساواكيها ،مقامات
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لشكري و كشوري زمان شاه ،بني صدري ها ،گروهكي ها ،وكالي

همانطور كه متذكر شدم واحد 399زندان اوين در آن موقع از دو بند

دادگستري ،جرائم مالي ،ارزي ،فراري هاي از مرز ،تعدادي پاسدار كه به

عمومي  5و 6و يك بند انفرادي كه حدود بيست تا بيست وپنج سلول

داليلي دستگير شده بودند ،بود .خالصه آش شله قلمكاري بود .اسامي

انفرادي داشت تشكيل شده است .اين دو بند عمومي شبيه دو خانه وياليي

بعضي از افراد كه در ذهنم مانده بدين قرار است :سپهبد نجعي نژاد ،سپهبد

مانند بود كه هركدام غير از طبقه همكف يك طبقه ديگر نيز داشت .بند6

رحيم آبكناري ،تيمسار عصر جديد ،تيمسار نجيمي نائيني ،تيمسار اصالني،

شامل  5اطاق بود يكي از اطاقهاي كوچك در اختيار مسئول داخلي بند

دكتر شيخينيا( مستشار ديوان عالي كشور و معاون وزيردادگستري زمان

بود 0.بند  5نيز شامل همين مقدار اطاق بود .هر دو بند حياطي داشت كه

بختيار) ،احسان نراقي ،دكتر رام ( رئيس بانك عمران) ،حاج حسن كبيري و

عالوه برقدم زدن و هواخوري ،گهگاهي اگراجازه مي دادند مي شد در آنجا

پسر پنج شش ساله اش ،حاج ذاكر ،علي اردالن ،دكتر احمد هومن،

واليبال بازي كرد .حياطها ،در واقع باغچه هاي ويالها بوده اند كه هنوز چند

مهندس جمشيد ديوانه ،محسن سگ سبيل ،دكترناصر تكميل همايون،

تايي درخت تنومند چنار و چند درخت كوچك در گوشه وكنار آن بود .و

حاجي ضابطي ،حاجي باباخاني ( مشهوربه حاج پنيري) ،تيمسار سجده اي،

جوي آبي در ميان آن قرار داشت كه بعضي مواقع آب داشت .از محوطه

خرمشاهي و...

زندان اوين كه وارد واحد 399آنروز مي شدي اول يك حياط نسبتا بزرگ
اناتين در بندهاي عمومي

مستطيل شكل بود كه در سمت چپ آن سلولهاي انفرادي و دو اطاق براي

در بندهاي عمومي و سلولها معموال اناتين آنتن ها و سخن چينان

مسئول واحد وجود داشت و از سطح زمين چند پله باال مي رفت .در سمت

خطري بزرگ براي زندانيان محسوب مي شدند .در سلولهاي انفرادي چون

 1در مورد بند 6نگاه كنيد به كتاب از كاخ شاه تا زندان اوين  ،نوشته احسان نراقي،
ترجمه سعيد آذري صص  409تا .493

متهم درحال بازجويي است و با افراد كمتري تماس دارد ،حداكثر چهار پنج
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نفرخطر كمتري وجود دارد .البته در سلولهاي انفرادي افراد خودي و يا

دادسرا مي برند .اول فكركردم براي دادگاه است .آنروزها ،دادگاه رفتن

زنداني را كه همكاري مي كنند به داخل سلول فرد مورد نظر مي فرستند و

وحشت داشت .وقتي به دادسرا رفتم مرا به يكي از دادياريها كه فكر مي

آنها تحت لواي دوستي از وي حرف مي كشند كه در بعضي مواقع كار به

كنم دادياري شماره 9بود بردند ،داديار آنجا جوان بيست و هفت ـ هشت

اعدام نيز كشيده است .ولي در مجموع با آنتن هاي كمتري روبروست.

ساله اي بود بنام معّلم ( نام مستعار) كه كار بازجويي را انجام مي داد .وقتي

سخن چينان و يا آنتن ها ،اطالعات را به راههاي مختلف از افراد بيرون مي

به اين اطاق كه داراي چند غرفه تك نفري بود و در هر يك از غرفه ها يك

كشند و مخفيانه به مسئولين دادستاني منتقل مي كنند .بيشترآنتن ها،

صندلي دسته دار براي نشستن وجود داشت ،وارد شدم ،مرا به يكي از اين

افراد فريب خورده اي هستند كه به خاطر وعده و وعيدهاي پوچ و يا

غرفه ها برد و گفت بنشين! بالفاصله بدون هيچ بحث و گفتگويي با يك

تخفيف در مجازات خود ويا گرفتن امتيازهايي با دادستاني و مقامات زندان

فحش جلسه راآغاز كرد و گفت ’’ :پدرسوخته ي فئودال ‘‘.من تا اين فحش

همكاري مي كنند و يا افراد توبه كرده اي از گروه خود هستند كه احساس

را از وي شنيدم با پوزخندي گفتم :بله! من فئودال هستم و امروز برخودم

كرده اند بوسيله گروه خود اغفال شده و مورد سؤاستفاده قرارگرفته اند.

معلوم شد كه صاحب ملك و امالك فراوان هستم .تا اين جمله را گفتم او

دسته اخير به خاطر اينكه نشان بدهند كه توبه واقعي كرده اند و يا به خاطر

بالفاصله متوجه اشتباه خود شد و گفت ’’ :تو از نظر فكري فئودال هستي‘‘.

پاك كردن گناهان گذشته كه درگروه خود مرتكب شده اند ،همكاري كردن

جواب دادم :پس فئودال فكري هم داريم و شما از باطن افراد هم مطلع

با دادستاني و دادن اطالعات مربوط به دوستان خود را وظيفه خود مي

هستي؟ واز اينكه چرا اينطور جوابش را دادم كمي عصباني شد .بعد از آن

دانند .از دسته اخير كساني هستند كه خود مي دانند جرائمشان سنگين

سئوال كرد كه ’’ صورت اموال ،پولها و اثاثيه روزنامه را بنويس!‘‘ اين اولين

است .لذا با دست زدن به اين اعمال و همكاري همه جانبه قصد دارند كه

بار بود كه درمورد اموال و دارايي روزنامه بعد از گذشت هشت نه ماه از من

مجازاتشان بدينوسيله تخفيف پيدا بكند ،در فصلهاي آينده اين موارد را

سئوال كردند .در جواب بالفاصله نوشتم كه از زمانيكه من بازداشت شده ام
تا بحال بيش از  8ماه مي گذرد و من اطالعي ندارم كه در طول اين مدت

بيشتر توضيح خواهم داد.
در يك چنين مكانهايي گاهي حرف زدن خيلي گران تمام مي شود.

چه گذشته است .اموال و اثاثيه روزنامه هم صورت دارد كه درحسابداري و

خيلي حواس جمعي و دقت الزم است كه وقتي با اين آنتن هايي كه نمي

دفاتر روزنامه آن زمان موجود بوده است .برويد و از حسابداري و دفاتر

شناسي مواجه مي شوي حرفهايي نزني كه بعدا برايت مشكل بيافريند.

روزنامه صورت دارايي هاي آن را در بياوريد .روزنامه ،حسابدار داشته و تمام

خامش باش و معتمد ،محرم راز نيك و بد.

مايملك آن از سير تا پياز در دفاتر آن ثبت شده است و تا زمانيكه من آزاد

آنكه نيازموديش ،راز نگو به پيش او.

بودم همه ي آنها در حسابداري موجود بود از آن ببعد برسرآنها چه آمده

در اين دوران سخت ،سخن چيني و آنتن بازي خيلي رواج داشت.

است ،هيچ اطالعي ندارم.

درآن روزها اعدام رواج داشت .گاهي افرادي وارد اين بند مي شدند و روز

بعد گفت ’’ :روزنامه ماشين بنزداشته است ،آن كجاست؟‘‘ جواب

بعد براي اعدام صدا زده مي شدند .نقل مي كردند هنگامي كه حسين نوٌاب

دادم :روزنامه ماشين بنز نداشته است .شما اگر ماشين بنز پيدا كرديد ،مال

را صدا زدند با كليه وسايل و او مي دانست كه براي اعدام مي رود ،در اطاق

خودتان .همه چيز كه در اختيار شماست چرا از من مي پرسيد؟ بعد او ادامه

 4بند شش بود .اول بلند شد وبراي جمع سخنراني كرد و بعد لوازم شخصي

دادكه ’’ :بله! تو ماشين بنز سوار مي شدي واينطرف و آنطرف مي رفتي ،آن

خودش را به افراد بخشيد و از همه خداحافظي كرده و با چهره اي شاد و

ماشين كجاست؟‘‘ در پاسخ گفتم :من هرچه ماشين بنز در هركجاي دنيا

روي خندان به ميدان اعدام قدم نهاد .باز نقل مي كردند كه در روز دادگاه

دارم به شما مي بخشم ،برويد و آن را برداريد .من ماشين بنزم كجا بوده

چنان محكم و استوار از خود و اعتقادش دفاع كرده بود و رژيم خميني و

است .من حتي ماشين پيكان شخصي هم نداشتم .گفت ’’ :پس ماشين بنز

خود وي را جبار و ستمگر ناميده بود كه آقاي گيالني رئيس دادگاه گفته بود

را به برادرت داده اي ‘‘.جواب دادم با وجوديكه اموال برادرم متعلق به خود

ديگر براي چه معطليد و جلسه دادگاه را ختم كرده بود .روحش شاد و

اوست ولي هرچه بنز هم ،برادرم دارد ،مال شما .برويد و برداريد .بعد كه
تيرش به سنگ خورد وديد از بنز خبري نيست ناراحت شد .فكر مي كرد:

خدايش رحمت كند.
در هرحال با كمال احتياط با بعضي افراد هنگام قدم زدن و صحبت

امروز صاحب بنز مي شود! باز ول كن نبود ،گفت ’’ :پس بگو آن ماشين بنز

كردن سعي ام بر اين بود ،حرفهايي را بزنم كه احيانا اگر بازگو شد و يا

كه سوار مي شدي چه بود ‘‘.پاسخ دادم :بله! من مدير روزنامه بودم و براي

بگوش مقامات زندان و يا دادستاني رسيد ،بيش از آنچه كه در پرونده

كسب خبر ،اطالعات و يا مصاحبه و گفتگو به هركجا ويا نزد هرمقامي كه

منعكس است ،مشكل ايجاد نكند .اين براي من يك اصل بود و درمورد همه

مي رفتم بعد از اتمام كار اغلب مرا با ماشين و راننده خودشان كه غالبا نيز

آنرا رعايت مي كردم مگر در مواقعي كه بعضي افراد را به درستي شناخته

بنز سواري بود به محل كار يا منزل برمي گرداندند مثال هنگامي كه به دفتر

بودم .افراد هنگامي كه با هم قدم مي زدند و يا براي گذراندن وقت با

رياست جمهوري مي رفتم در مراجعت به منزل و يا جايي كه مي خواستم

يكديگر صحبت مي كردند آنهاييكه كمي مطلع بودند در هنگام قدم زدن و

بروم با يكي از ماشينها كه بنز بودند برمي گشتم و اگر به شما خبر داده اند
كه من بنز داشته ام به خطا رفته اند و ماشين بنز من اينها بوده است.

صحبت كردن وقتي بعضي از افراد آنتن كه شناخته شده بودند به آنها

بعد از اينها ،بدون هيچ مقدمه اي ناگهان پرسيد ’’ :مصاحبه مي

نزديك مي شدند فورا آنكه مي فهميد آهسته به ديگران مي گفت’’ :

كني؟‘‘ بالفاصله جواب دادم خير! با اين جواب بيشتر عصباني شد ،كاغذي

توخاكي نرو بپا آنتن آمد‘‘ و يا اينكه فوري بحث را عوض مي كردند.

جلوي من گذاشت و گفت ’’ :حاال كه مصاحبه نمي كني پس وصيتنامه ات را
احضار به دادسرا

بنويس!‘‘ من هم فورا كاغذ را برداشتم و بدون درنگ يك صفحه اي بعنوان

هنگامي كه مرا به اوين انتقال دادند ،معنايش اين بود كه پرونده ام

وصيتنامه نوشتم و گفتم اين هم وصيتنامه .گرچه همه ي اينها با ترس و لرز

تكميل و براي دادگاه آماده شده است و عنقريب مرا به دادگاه احضار

همراه بود ولي از لحن او و اينكه من هنوز حتي به دادگاه صوري هم نرفته

خواهند كرد .بعد از حدود دو هفته كه در بند شش بودم روزي مرا صدا

ام ،مي دانستم كه اين رفتار او به خاطر پيدا نكردن ماشين بنز است .بعد از

زدند .وقتي از بند بيرون آمدم از زير چشم بند متوجه شدم كه مرا بسوي

اين جر وبحثها و نوشتن وصيتنامه چشمم را بست و گفت ’’ :بلندشو‘‘.
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دست مراگرفت و از اطاق بيرون آورد و داشت در راهرو مرا مي برد كه من

شوم و اليحه دفاعيه اي تهيه كنم و نه اينكه موقعيكه مرا بردند ،گفتند كه

صداي آقاي الجوردي را شنيدم .گفتم آقاي الجوردي من با شما كار دارم.

امروز دادگاه داري .من نه از متن كيفرخواست اطالع داشتم و نه ميدانستم

معلم گفت ’’ :حاج آقا وقت ندارند ‘‘.آقاي الجوردي گفت ’’ :بگو چه حرفي

كه اتهامات من چيست .حاالهم كه آقاي گيالني مي خواست كار دادگاه را

داري!‘‘ به آقاي الجوردي گفتم :اين آقا بدون جهت بمن فحش داده است.

آغاز كند ،نه قلم وكاغذي بمن دادند كه بتوانم مطالب مهم را ياداشت كنم و

بعد از آن آقاي الجوردي گفت ’’ :من معذرت مي خواهم ‘‘.بعد از من پرسيد:

نه صندلي وجود داشت كه روي آن بنشينم .دركنار ديوار روبروي اين هيئت

’’خبر راجع به كشيدن ماسك اكسيژن در بيمارستان تجريش ،در كدام

ايستاده بودم .تنها امتيازي كه داشتم اين بود كه چشمم بسته نبود ،چون

شماره روزنامه است؟‘‘ در جواب گفتم :اگر روزنامه باشد مي توانم آن را پيدا

در اكثر موارد متهمين را با چشم بسته در دادگاه نگاه مي داشتند و بسياري

كنم .وي گفت ’’ :من فكر مي كردم تو همينطوري ميداني در كدام شماره

اصال متوجه نمي شدند كه اين جلسه دادگاه بوده است و درعرض چند

است ‘‘.و رفت .بعد از آن مرا به بند باز گرداندند.

دقيقه اي كارمتهم را تمام مي كردند.
آقاي محمدي گيالني لب به سخن گشود و اشاره به نماينده دادستان
كه همان آقاي سيه چرده ،قدبلند والغر بود گفت ’’ :كيفرخواست را قرائت

فصل پنجم

بفرمائيد ‘‘.نماينده دادستان شروع به خواندن كيفرخواست چهار پنج
صفحه اي كرد .در كيفرخواست بدفعات مختلف از لفظ مفسد ،محارب ،و

جريان دادگاه

باغي در مورد من استفاده شده بود .در آن روزها بكاربردن يكي از اين لغات

وقتي ما را به اوين انتقال دادند ،معنايش اين بود كه پرونده تكميل

براي اعدام فرد كافي بود .منهم كه ديدم دادستان مرا مفسد ،محارب و

است و آنرا براي دادگاه آماده كرده اند .بدين جهت من هرلحظه منتظر

باغي خوانده است ،سخت به وحشت افتادم اما كمي برخودم مسلط شدم و

دادگاه بودم .روزي هم كه مرا به دادسرا احضار كردند و” معلم “ بدنبال

درذهنم خطور كرد كه اين حرف دادستان است و دادستان نيز طرف متهم

يافتن ماشين بنز ازمن بود ،اول فكر مي كردم كه مرا براي دادگاه احضار

است اما دادگاه شايد اينطور نباشد و يا شايد ممكن شود كه حرفها و داليل

كرده اند .درآن زمان اگر احساس مي كردند ،كسي يك چيز بدرد بخوري

مرا هم گوش كند و بفهمد كه اين اتهامات واهي است وادله اي براين

دارد و مي شد بهانه اي برايش تراشيد با لطايف الحيل سعي مي كردند آنرا

اتهامات وجود ندارد .بدين جهت سعي كردم تا آنجا كه ذهنم ياري مي كند

از چنگش در بياورند .از جمله پدر مهندس ضابطي ،يكي از سران مجاهدين

مهمترين موارد اتهام را درذهن خود ياداشت كنم و بعد از اتمام

كه در درگيري كامرانيه در اواخر سال  60كشته شد .بطوريكه نقل مي

كيفرخواست به دفاع از خود بپردازم .رئوس كيفرخواست ،تاآنجا كه بيادم

كردند ماشين بنز سواري خيلي خوبي داشت .چند نوبتي اين پيرمرد را به

مانده است از اين قرارند:

دادسرا احضار كردند و به بهانه اينكه با اين ماشين بنز پسرت را اينطرف و

0ـ فراركردن بامجاهدين و رفتن به كرمانشاه در آخرين روزهاي بني

آنطرف برده اي و يا ماشين در خدمت او بوده است ،آنرا از چنگش در

صدر و دادن آخرين اطالعات و اخبار به وي براي توطئه كردن عليه

آوردند .چند دفعه كه وي را در اين مورد به دادسرا بردند ،به او گفتم ،حاجي

حكومت اسالمي.
9ـ جعل ،نشر و پخش اكاذيب عليه جمهوري اسالمي در روزنامه

هدف اين است كه ماشين را از تو بگيرند .توهم كه حال مقاومت و كتك

انقالب اسالمي.

خوردن نداري ،پس بهتر است كه از خيرماشين بگذري و خيال خودت را

3ـ توطئه عليه امنيت كشور در چهاردهم اسفندماه  59و انتشار

راحت كني .خودش هم به اين نتيجه رسيده بود .دفعه بعد كه رفت به آنها

مقاالت متعدد در آن روزها عليه روحانيت و امنيت كشور.

گفته بود اين ماشين هم مال شما .بعد از آن مسأله خاتمه پيدا كرد.

4ـ در آوردن روزنامه انقالب اسالمي بصورت ارگان گروههاي ضد

چند هفته اي كه در اوين گذشت روزي مرا همراه با چند نفر ديگر صدا

انقالب به خصوص منافقين ( مجاهدين خلق).

زدند .در دادسرا ،دادياري ها و اطاق بازجويي در طبقه همكف قرار داشت و

5ـ خط دادن به بني صدر عليه امام و انقالب و همكاري با وي و

دادگاهها در طبقه اول و يا دوم بود .بعد از اينكه آنروز حدود چهار پنج

مخالفت با امام.

ساعتي را باچشمان بسته در راهرو آن با وضعيت ترسناك نشسته بودم،
پاسداري آمد وگفت ’’ :بلندشو ،حاج آقا ( منظور آقاي گيالني است) نيامده

6ـ اقدام به چاپ و پخش روزنامه غيرقانوني انقالب اسالمي.

است ‘‘.ومرا به ايستگاه اتوبوس( راهرو همكف دادسرا) برد كه به بند باز

1ـ توهين به مقامات جمهوري اسالمي و روحانيت و…

گرداند .بعد از آن مدتي كه درانتظار بودم ،تعدادي از متهمين واحد399

اتهامات منتسبه بي پايه ،واهي و دروغ بود و ممكن بود به سادگي و با
داليل متقن و انكار ناپذير ،دروغ بودن آنرا براي دادگاه ثابت كرد.

جمع شدند و همگي ما را با يك صف به بند برگرداندند .چند روز بعد ،باز دو

بعد از اينكه قرائت كيفر خواست تمام شد آقاي گيالني ،قاضي القضات

باره مرا صدا زدند و به همانجاي قبلي بردند ،اين دفعه حدود يك ساعت كه

شرع رو كرد به من و گفت ’’ :آقاي جعفري اگر مطلبي داريد بفرمائيد‘‘.

نشسته بودم پاسداري آمد ودست مرا گرفت و به اطاقي هدايت كرد .بعد از
اينكه وارد اطاق شدم و درجايي ايستاده قرار گرفتم آقاي گيالني گفت’’ :

دفاعيات

چشم بند را بازكن!‘‘ چشم بند را كه از چشم برداشتم ،آقاي گيالني و يك

من دفاعيات خود را چنين آغاز كردم:

معمم ديگر كه قبال نيز او را ديده بودم و يك آقاي قد بلند ،الغر و سياه

بسم الـله ارحمن الرحيم .ربّ اشرَح لي صَدري ،وَ يَسّرلي أَمري ،وَ

چرده را درآنجا ديدم .شخص ديگري نيز در آنجا بود .هنگامي كه به بند

احلُل عُقدهً مِن لساني ،يَفقَهوا قولي

بازگشتم و مشخصات آن قد بلند و الغر را دادم گفتند ” :كه وي آقاي مير

9

بعد از قرائت اين چندآيه ،گفتم ،جريان از اينقرار است كه :تامن اين

فندرسكي 0است “.بعد از اينكه اينها را ديدم تازه فهميدم كه من در دادگاه

جمله را گفتم يك مرتبه آقاي گيالني حرف مرا قطع كرد و گفت’’ :آقاي

هستم .قبل از دادگاه نه كيفر خواستي بمن داده بودند كه از متن آن مطلع

جعفري در اينكه شما مفسد و محارب و باغي هستيد ،بردادگاه محرز است.

 1وي ميرفندرسكي نبود و شخص ديگري بنام ضيايي بود .درجاي ديگر به اين
مطلب باز خواهم گشت.
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كساني اينجا آمده اند كه جرمشان سنگين بوده است ولي چون مثل شير،

بچه ها به ميرفندرسكي مشهور شده بود ،مرتب حرفهاي مرا قطع مي كرد و

تمام حرفها را راست زده اند با وجوديكه حكمشان اعدام بوده است ولي

سئوال ديگري مطرح مي كرد و نمي گذاشت كه من مطلب را تا به آخر

مدت كمي زندان گرفته اند .مثال سودابه سديفي مثل شير ايستاد و تمام

برسانم .خودم را مي خوردم كه چرا رئيس دادگاه به او چيزي نمي گويد و

حرفها را زد و منهم يك حكم مختصري به او دادم و يا حكم آقاي تكميل

نمي گذارد حرفهايم را بزنم .باالخره هرچه او سئوال كرد ،من دو باره دنباله

همايون اعدام است ولي من بعنوان محمدي گيالني مي خواهم راهي پيدا

مطلب اول را پي مي گرفتم و بدين ترتيب اتهام اول را ردكردم.

كنم كه او از اعدام بگذرد .اين دادگاه براي اين است كه ميخواهد بفهمد شما

بعد مسأله غائله  04اسفند را مطرح كردم و گفتم ،من حدود دهه ي

حرف راست مي زنيد يانه و چه حرفهايي داريد و تمام وكمال آنها را مي

آخر بهمن ماه سال  59باتفاق دكترجاسبي نماينده نخست وزير ،احمد

گوئيد يا خير!‘‘

سالمتيان نماينده رياست جمهوري و دو نفر نماينده راديو تلويزيون براي

وقتي اين جمله ’’ :آقاي جعفري در اينكه شما مفسد و محارب و باغي

سالگرد انقالب ” پلي ساريو“ به الجزاير سفر كرديم كه هم اكنون بليط

هستيد ،بردادگاه محرز است‘‘ را از آقاي گيالني قاضي القضات شرع شنيدم

هواپيما موجود است .افراد مورد اعتماد خودتان نيز كه درآن سفر همراه

يك مرتبه تمام طرح و نقشه در ذهنم بهم ريخت و يك لحظه فكر كردم كه

بودند ،هستند .مي توانيد از آنها سئوال كنيد .من اصال در ايران نبوده ام كه

وقتي بردادگاه محرز است كه من مفسد و محارب و باغي هستم ،پس من

درتوطئه شركت كرده باشم و يا چيزي در روزنامه عليه امنيت كشور و

براي چه از خودم دفاع كنم .ناگاه گويي نفس در قفسه سينه ام حبس شده

روحانيت نوشته باشم .در اين لحظه آقاي گيالني گفت ’’ :خوب آقاي

است و قلبم از كارايستاده است .درست مثل اينكه آقاي گيالني در مسند

جعفري شما مسئول روزنامه بوده ايد يا خير؟‘‘ در پاسخ گفتم :اين درست

عزرائيل نشسته و سيلي آخر را جهت گرفتن جانم برمن نواخته و قبض

است كه من مسئول روزنامه بوده ام ولي روزنامه در غياب من قائم مقام

روحم را از پاها شروع كرده و تا به گلوگاه رسيده است .فقط سر پا ايستاده

داشته است و مسئوليت زماني كه من در سفرخارج بوده ام بعهده ي قائم

بودم .تمام اينها چند لحظه اي بيشتر طول نكشيد كه نهيبي به خود زدم و

مقام روزنامه بوده است و بنا براين من هيچ دخل و تصرفي در روزنامه در 04

خودم را مجددا جمع و جور كردم وبا خود گفتم :مرا اعدام هم كه بكنند

اسفند نداشته ام .من  99اسفند از سفر خارج به تهران برگشتم كه تمام اين

بگذار دروغ بودن اين اتهامات را ثابت كنم و چون با اين حساب ،نقشه اين

تاريخهاي خروج و ورود در گذرنامه و بليط هواپيما ضبط است .باز آقاي

است كه بعد از بي حيثيت كردن واعترافاتي نادرست و دروغ عليه خودم از

گيالني گفت ’’ :خوب ،وقتي شما برگشتيد ،آيا روزنامه را ديديد و مطالب آن
0

روي ترس و وحشت از اعدام ،از من بگيرند و بعد آنها را در وسايل روابط

زمان را كه نبوديد خوانديد؟‘‘ گفتم بلي! من مطالب اين مدت را مرور كردم.

عمومي پخش بكنند و بعدا مرا اعدام كنند بنا براين نبايد گذاشت كه از

گفت ’’ :خوب شما موافق مطالب آن مدت بوديد يا مخالف آن ‘‘.در جواب

ترس اعدام ،بي حيثيت شوم و حقيقت را بكُشم .بقول مولوي:

گفتم :من مخالف بعضي از مطالب آن بودم و بعضي از آنها را نمي پسنديدم.

بميريد،
كزين
بميريد،

بميريد،
خاك

وزين

برآييد،

بميريد،

مرگ

مترسيد

سماوات

بگيريد

وزين

نَفس

بازگفت ’’ :در اين صورت چرا با آن قسمتهايي كه موافق نبوديد نظر خود را
نسبت به آنها اعالم نكرديد؟‘‘ در اينجا مثل اينكه هاتفي از غيب حرف در
دهان من گذاشته باشد بدون درنگ گفتم :وقتي در  99اسفند از الجزاير به

ببُريد

ايران برگشتم ،هيئت سه نفره حل اختالف تشكيل شده بود .آن هيئت

كه اين نفس چو بند است و شما همچو اسيريد

مسئولين مطبوعات كشور را خواست و جلسه اي در وزارت كشور تشكيل

يكي تيشه بگيريد پي حفرهي زندان

شد .من درآن جلسه از طرف روزنامه شركت كردم .در هيئت حرفهاي

چو زندان بشكستيد همه شاه و اميريد
بميريد،

بميريد،

وزين

ابر

مختلف زده شد و درپايان جلسه سخنگوي هيئت سه نفره گفت ’’ :اولين

برآييد

وظيفه اين هيئت رسيدگي به كار مطبوعات كشور و در مرحله اول روزنامه

چو زين ابر برآييد ،همه بدر منيريد

انقالب اسالمي است ‘‘.من چون چنين ديدم فكر كردم كه فعال ديگر نيازي
نيست كه من چيزي اعالم كنم چون بيموقع است و اينها جزء پرونده

بعد از به خود آمدن ،شروع كردم اتهامات وارده را ردكنم .از اتهام

روزنامه انقالب اسالمي شده است و عنقريب از طرف آنها اعالم خواهد شد.

شماره يك يعني فرار كردن با مجاهدين و رفتن به كرمانشاه آغاز كردم.

اينها را هم مي توانيد از هيئت سه نفره كه مورد اعتماد شما هستند

گفتم روزنامه وسيله دادستاني در 01خردادماه تا اطالع ثانوي تعطيل اعالم

استفسار كنيد .حاال ديگر روحيه ام تا حدودي خوب شده بود و ابدا بفكر

شد وچون صاحب امتياز آن آقاي بني صدر بود ،مي خواستم بروم پيش

اعدام نبودم .بعد از اينها ،نماينده دادستان كه مرتب حرف مرا قطع مي كرد،

ايشان تا تكليف خودم و روزنامه را روشن كنم .با دفتر رياست جمهوري

پرسيد ’’ :ولي روزنامه انقالب اسالمي عليه انقالب و مروج و ناشر افكار

تماس گرفتم كه ترتيب رفتن مرا به كرمانشاه بدهند .اول قرار بود كه با

مجاهدين بوده است و مرتب مطالب آنها را انتشار مي داده است ‘‘.در جواب

هواپيماي نظامي برويم ولي بعد معلوم شد كه تيمسار ظهيرنژاد فرمانده

گفتم :اين مطلب صحت ندارد و هم اكنون مي بينم كه شماره هاي صحافي

نيروي زميني بداليل امنيتي حاضر نيست با هواپيما سفركند ،لذا روز 09

شده روزنامه انقالب اسالمي بصورت مجلد در مقابل شما قرار دارد ،هيچ

خرداد از دفتر رياست جمهوري به من اطالع دادند كه فردا صبح  90خرداد

موردي نمي توانيد پيدا كنيد كه مطالب مجاهدين را آورده باشد جز يك

ساعت هشت ونيم صبح در اول اتوبان كرج باشيد و به اتفاق تيمسار

مورد .آقاي گيالني گفت ’’ :آن يك مورد كدام است؟‘‘ در جواب گفتم همين

ظهيرنژاد به كرمانشاه برويد .من روز بعد به اتوبان كرج رفتم .حدود ساعت

اواخر بود كه من در دفترم مشغول كار بودم كه تلفن زنگ زد .پشت خط

 9صبح تيمسار ظهيرنژاد باتفاق راننده اش عباس بيدقي و يك درجه دار

آقاي موسوي سردبير روزنامه بود،گفت ’’ :مجاهدين اطالعيه اي آورده اند

ديگر با يك پاترول ژاپني آمدند و مرا سواركردند و باتفاق تيمسار عازم

كه چاپ كنيم .نظر شما چيست؟‘‘ گفتم فعال صبركن تا روي آن فكر كنم.

كرمانشاه شديم .نه فراري دركاربوده است و نه مجاهدي و نه مسأله اي

بعد از ساعتي دوباره زنگ زد و گفت ’’ :اينها اينجا هستند .چه مي گويي‘‘.

ديگر .شما مي توانيد هم اكنون صحت حرفهاي مرا از تيمسار ظهيرنژاد كه
مورد اعتماد خودشماست استفسار كنيد .در خالل همين يك مورد وقتي

 1حقيقت اينستكه كه من بعلت بحراني بودن اوضاع در آن زمان بجز تيترهاي
روزنامه فرصت مطالعه مطالب را پيدا نكردم.

شروع به صحبت مي كردم ويك جمله مي گفتم ،نماينده دادستان كه بين
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گفتم كه اطالعيه را بياور مطالعه كنم .آنرا آورد و مطالعه كردم حدود چند

موارد اتهام كه در كيفر خواست آمده است ،عمومي بودن دادگاه نه تنها

صفحه بود كه درآن دو نكته مهم نظر مرا جلب كرد :يكي اينكه در آن گفته

خبري نبود بلكه در قريب به اتفاق تمام دادگاهها ،متهم نمي دانست كه به

شده بود ” ما قانون اساسي را قبول داريم “.و ديگري اينكه ” اگر امام ما را

دادگاه مي رود .در اغلب دادگاهها ،متهمين با چشمان بسته يا نيمه باز

بپذيرد ما اسلحه هايمان را كنار مي گذاريم“ من به آنها گفتم كه ما فقط از

بودند و دادرسي كمتر از بيست دقيقه طول مي كشيد .وضعيت متهم قبل از

اين اطالعيه مي توانيم اين دومطلب آنرا تلخيص و چاپ كنيم .گفتند ايرادي

اينكه به دادگاه برود از پيش مشخص بود و بردن به دادگاه بيشتر جنبه

ندارد .ماهم اين دو نكته از آن اعالميه چند صفحه اي را چاپ كرديم .دليل

ظاهري و فورماليته داشت .در اكثر موارد ،آقاي الجوردي و دار و دسته او

منهم در چاپ اين دو نكته اين بود :اينها گفته بودند ما قانون اساسي را

بودند كه احكام را از قبل مشخص مي كردند و آنرا به دادگاه ديكته مي

قبول داريم .من فكر كردم اين عيبي ندارد .خود اين مطلب يك سندي در

نمودند و وظيفه دادگاه تائيد احكام دادستاني بود .بمعناي دقيقتر كلمه،

دست ما تلقي خواهد شد .اگر به آن گردن گزاردند كه چه بهتر و اگر از آن

دادگاهها در چنبره دادستاني محاصره شده بودند .موارد خيلي كمي وجود

عدول كردند اين خود سندي عليه خودشان خواهد بود .دوم اينكه بنظرم

داشت كه دادگاه خالف رأي و نظر دادستاني عمل كند .دادستاني در تمام

رسيد :اينها يك عده جوان پرشور و حرارت را به دنبال خود مي كشند .اگر

اعمال و رفتار خود فعال مايشاء بود و حتي هنگامي كه رئيس ديوان عالي

امام اينها را بپذيرد و دلجويي و استمالت بنمايد ،شايد به نحوي اين معضل

كشور ويا دادستان كل به ظاهر و براي بستن دهان افرادي كه به اين قبيل

حل بشود و اينها اسلحه هاي خود را كنار بگذارند و همگي در سازندگي

اعمال اعتراض مي كردند ،در مورد دادستاني انقالب حرفي مي زدند و يا

كشور خود شركت كنيم ،چقدر بنفع اين ملت و كشور تمام خواهد شد .اگر

انتقاد مختصري مي كردند ،آنها بالفاصله موضع مي گرفتند .حتي يك باري

باز هم دست از اسلحه نكشيدند ،باز اين خود سندي ديگر عليه خودشان

آقاي الجوردي دادستان مركز درسال 60در يك خطبه پيش از نماز جمعه

تلقي خواهد شد و الجرم بسياري از هواداران خود را از دست خواهند داد.

بدون اينكه از كسي نامي ببرد تلويحي رئيس ديوان عالي كشور را خوك

به اين دليل بود كه من موافقت كردم اين دو نكته از آن اعالميه در روزنامه

فربه لقب داد .به همين علت بچه ها مي گفتند ’’ رئيس جمهور اين جزيره

انقالب اسالمي چاپ شود .اگر مطلب ديگري غير از اين سراغ داريد،

آقاي الجوردي است و ما بايد به رئيس جمهور خودمان كار داشته باشيم

روزنامه در مقابل شماست ،موارد را ذكر كنيد.

وببينيم در مورد ما چه مي گويد ،نه اينكه نگاه كنيم ديگران در خارج از اين

بعد از اين حرفها لحن آقاي گيالني عوض شد ،حرف مرا قطع كرد

جزيره در مورد ما چه نظري دارند ‘‘.مي شود گفت كه رؤساي دادگاههاي

وگفت ’’ :آقاي جعفري شما زيارت عاشورا را خوانده ايد؟‘‘ گفتم آري! گفت:

انقالب حتي پرونده متهم را قبل از دادگاه مطالعه نمي كردند و اين مسأله

’’ پس آن قسمت را خوانده ايد كه كساني كه براي قتل امام حسين نعل بر

در مورد پرونده خودم نيز صادق بود زيرا مواردي در كيفرخواست آمده بود

اسب دشمنان امام زدند در حكم قاتلين امامند ‘‘.گفتم آنرا خوانده ام .گفت:

كه اصال در پرونده بازجويي ،درباره آنها سئوال بعمل نيامده بود .دادگاهها

’’ پس مي داني كه آنهايي كه به دشمنان امام كمك كردند ،اسلحه آنها را

براساس گفته دادستاني و بازجويان و ظاهر شدن متهم در دادگاه حكم

تيز كردند ،نعل بر اسبهاي دشمنان ابي عبدالـله الحسين زدند ،درحكم

صادر مي كردند .هيچگونه حقي در دادگاه براي متهم متصور نبود .فقط

دشمنان امام حسين و محاربين با خدا هستند .حداقل شما كه به اندازه نعل

نقش دادگاه اين بود كه متهم در دادگاه ظاهر شود و دادگاه او را رؤيت كند

براسب زدن ،كار كرده ايد ،شما كه نعل به اسب دشمنان امام خميني زده

و كيفرخواست خوانده شود و بيك نحوي اعترافي گرفته شود.

ايد ‘‘.بعد از اين شروع به نصيحت كردن من كرد .از اين وضعيت احساس

براي اعتراف گرفتن هم دست به انواع حيله ها مي زدند :از ترس و

كردم كه حداقل اعدامي نيستم ،چرا كه اگر اعدامي بودم ،اينطور صحبت

وحشت گرفته تا تحبيب و مهرباني و وعده وعيد دادن .اساس كار دادگاه

كردن و زبان پند و نصيحت را بكار بردن ضرورت نداشت.

براحراز قاضي استوار بود.احراز قاضي هم از طريق اعتماد به بازجو و

پس از آن آقاي گيالني جلسه دادگاه را ترك كرد ولي جلسه ادامه

دادستاني حاصل بود .مثال در بازجويي ها ،با شكنجه هاي مختلف اعتراف

داشت .آن معمم ديگر كه بنظرم آقاي مبشري بود و قبال هم مرا ديده بود ،با

مي گرفتند .همين اعتراف كه بازجو گرفته بود ،براي دادگاه جهت حكم

نظر مثبتي چند سوال مختلف مطرح كرد و من به او گفتم كه شما خوب مي

صادر كردن حجت بود .شخصي نقل مي كرد كه آقاي محمدي گيالني گفته

دانيد كه من تا بحال كوچكترين رابطه اي با مجاهدين نداشته ام و از نظر

است ’’ :چكار كنيم ،ماهمه در چنگال الجوردي اسير هستيم ‘‘.چه او اين را

فكري مخالف روش و فكر آنها بوده ام ،از سال  59تا به امروز چنين نظر

گفته باشد و چه نگفته باشد .مطلب از همين قرار بود .اما با وجود صحت اين

داشته ام و دراين رابطه بحث و گفتگوهاي مفصل در زمان و مكانهاي

مطلب ،اين مسأله ذره اي از مسئوليت خطير كار قضاوت و قضات نمي كاهد.

مختلف كرده ام .و شما كه از همه ي اينها مطلع هستيد ،چرا اين حرفها را

وقتي قاضي مي بيند كه محلي براي دادن رأي آزاد وجود ندارد ،كمترين

مي زنيد .دادگاه حدود  9ساعت طول كشيد و بعد ازختم آن ،مرا به بند باز

وظيفه او اينست كه آن مسند قضا را رها كند ،نه اينكه برآن مسند تكيه

گرداندند.

بزند و آلت دست دادستان شود.
دادگاهها ،بيك ماشين مخوف وحشتناك تبديل شده بودند بطوريكه

وضعيت عمومي دادگاهها در آن دوره

وقتي كساني از دادگاه برمي گشتند و بعد از مدتي مي فهميدند كه حكم

اطالق لفظ دادگاه به مجموعه اي كه در اكثر موارد كارشان تائيد و

حبس ابد گرفته اند از خوشحالي در پوست نمي گنجيدند .از دادگاهها

صحه گذاشتن بركيفرخواست تنظيمي از طرف دادستاني بود ،با آنچه در

بعنوان مهمترين عامل ايجاد ترس و وحشت استفاده مي شد ونه مركزي

اذهان مردم ايران و جهان نسبت به دادگاه وجود داردكامال متفاوت است.

براي تحقق عدالت و روشن شدن حقيقت .مواردي وجود داشت كه با لطايف

در آن دوران ،در دادگاههاي انقالب براي متهمين سياسي و عقيدتي نظير

الحيل از متهم يك نوع اقرار و اعتراف به جرمي گرفته مي شد .مواردي

دادگاهي كه در مورد خود اينجانب وجود داشت ،با آن وضعيتي كه برايتان

وجود دارد كه پاسداري و يا بازجويي در لباس دوستي و ترحم متهمي را

شرح دادم كه متهم با چشم باز باشد و دادگاه حدود ساعتي طول بكشد و

وادار مي كرد كه اعتراف كند كه فالن كار خالف شرع را انجام داده است .به

بتواند تا حدودي از خود دفاع كند ،بسيار كم بوده است .در دادگاههاي

اين عنوان كه اگر او اعتراف بكند حاج آقا يعني رئيس دادگاه او را خواهد

انقالب از وكيل مدافع ،اليحه دفاعيه ،كاغذ و قلم براي يادداشت كردن

بخشيد و يا مي گفتند ’’ حاال عيبي ندارد اگرهم آنرا انجام نداده اي ،بگويي
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كرده ام تا هم خودت را راحت كني و هم راه را براي حاج آقا باز كني كه در

كردند هنگامي كه وي را براي اعدام مي برند ناگهان مي بينند كه نيست.

مجازات تو تخفيف قايل شود ‘‘.بدينطريق اعتراف مي گرفتند و بعد از آن

متوحش مي شوند و به اينطرف و آنطرف بدنبال وي مي گردند .تمام اوين را

در دادگاه به عنوان شاهد و يا اعتراف از آن استفاده مي كردند و براساس

زير و رو مي كنند و باالخره او را روي يكي از درختهاي آنجا كه خود را

يك چنين اعترافاتي دادگاهها حكم صادر مي كردند .اينگونه موارد زماني

مخفي كرده بود تا فرصتي براي فرار پيدا بكند ،پيدا مي كنند و با تأخير يك

بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت كه قصد داشتند شخصي را بهر وسيله

روز او را اعدام مي كنند.

محكوم به اعدام كنند و او را از سر راه خود بردارند ولي نمي خواستند صاف

قرائن و شواهدي كه من پيدا كردم ،علت اصلي اعدام وي ،اطالع از كم

و پوست كنده در مطبوعات ،داليل اعدام وي را مسايل سياسي و كينه

و كيف كودتاي نوژه بود .ذوالفقاري خود را در داخل گروه نوژه جاي داده

اعالم كنند بلكه مي خواستند كه به مردم بقبوالنند كه وي يك تبهكار،

بود .با آنها به اينطرف و آنطرف رفته بود و ازتمام جزئيات كار و تاريخ دقيق

زناكار ويا ...بوده كه خود را در جبهه سياسي به خاطر سؤاستفاده از موقعيت

كودتا و عملكرد آنها خبر داشت و شب كودتا هم خودش در خنثي سازي

جا زده است .جهت پرونده سازي در يك چنين مواردي ،كار تفتيش را روي

آن شركت كرده بود و دفتر رياست جمهوري از مدتها قبل توسط او و
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زندگي گذشته وي متمركز مي كردند و اگر به موارد جزيي و يا سهو و

سرهنگ دلشاد تهراني از كودتا خبر داشت .در كتابي كه بعنوان كودتاي

نسياني برخورد مي كردند آنرا بزرگ مي كردند و از كينه ها و خصومتهاي ما

نوژه منتشر شده ،آقاي ري شهري دادستان ارتش كوشيده است كه بگويد

بين افراد بهره مي جستند و آنرا به خدمت مي گرفتند .در صورتي كه در

بني صدر هم در اين كودتا شركت داشته است .بنا براين بهترين وسيله اين

متون فقهي كه اينان ازآن دم مي زنند آمده است كه عمل زنا و يا لواط و...

بود كه كسي را كه از دفتر رياست جمهوري مأمور شناسايي عوامل و بانيان

اگر 6ماه ازآن گذشته باشد ،ديگرقابل طرح نيست تا چه رسد به اين كه

كودتا بود و درخنثي سازي آن نيز نقش داشت از بين ببرند كه ديگر كسي

مسأله به زمان قبل از انقالب برگردد .براي روشن شدن موضوع به چند

نباشد كه ادعاهاي پوچ اينان را آشكار سازد .يكي از انقالبيون بنام س ـ ن

نمونه اشاره مي كنم .تعدادي از موارد:

در رابطه با اتهام لواطي كه به اميد دري نجف آبادي زدند و وي را به آن جرم
اعدام كردند گفت ’’ :هنگامي كه آقاي دري نجف آبادي 9را در رابطه با

1ـ آقاي منوچهر مسعودي

مسأله سيد مهدي هاشمي گرفتند و اعدام كردند به وي اتهام لواط زده

در رابطه با اعدام آقاي مسعودي مشاور حقوقي رياست جمهور و وكيل

شد ‘‘.وي مي گفت ’’ به فرض مسلم كه او لواط كرده است .اين مسأله

آيت الـله طالقاني در زمان شاه يكي از موارد اتهام زناي محصنه مكرر آمده

چگونه بردادگاه محرز شده است؟ و چگونه توانسته اند كل الميل في المحل

است .اين مسأله بزرگي براي من شده بود و كوشش كردم كه از صحت و

عبور داده باشند و سرنخ گير كرده باشد و يا چگونه چهار شاهد عادل در

سقم آن آگاه شوم .از نزديكان سياسي وي پرس و جوكردم و به نتيجه اي

يك جلسه حضور داشته اند .تازه اگر اينها خودشان دام گذاشته باشند كه

نرسيدم تا اينكه در سال  69يا 63اجازه وكالت بيش از 080وكيل

خود اين مسأله جرم است .اينها از عجائب است‘‘.

دادگستري را باطل كردند و از اين عده تعدادي را نيز دستگير و بازداشت

به متهمي گفته مي شد كه تو زنا كرده اي ،مي گفت من نكرده ام.

كردند .من در زندان با اين بازداشت شدگان ،چون همكارآقاي مسعودي

بازگفته مي شد كه دست او را گرفته اي ،با او كه بوده اي .جوان بوده اي،

بودند ،به طرق مختلف اين مسأله را مورد پرسش و بحث قرار دادم .دو نفري

نفهميده اي ،شورتش را كه درآورده اي ،خوب كمي ماچ و بوسه كه كرده

از اين وكال كه از مسأله خبرداشتند گفتند كه آقاي مسعودي در سالهاي

اي ،السيده اي .اين به نفع خودت است كه اعتراف كني و راحت بشوي و

قبل از انقالب پرونده اي در دادگستري در اين رابطه داشته كه در آن زمان

اسالم ترا ببخشد و طرف هم اغفال مي شد و مثال مي گفت ’’ من فقط كمي

پرونده مختومه اعالم شده است ولي طرفين براي يكديگر خط و نشان

با او معاشقه كرده ام ويا مي بوسيده ام ‘‘.اين مي شد اعتراف.

كشيده بودند تا اينكه بعد ،آن آقا كه چپي بوده ،حزب الهي مي شود و بعد

انتقال مجدد به کميته مشترك

از دستگيري آقاي مسعودي ،مي آيد در دادگاه شهادت مي دهد كه

دو هفته اي از رفتن به دادگاه نگذشته بود كه در يكي از روزها ،در

مسعودي با همسر وي زنا كرده است.

همان ساعتي كه اعدامي ها را صدا مي زدند ،حدود سه و نيم بعد از ظهر
بوسيله بلند گويي كه در بند نصب شده بود ،تعدادي و از جمله مرا صدا

9ـ آقاي ذوالفقاري

زدند ’’ :باكليه وسايل آماده شويد ‘‘.من در اطاق  4بند شش بودم .بعد

ذوالفقاري مسئول محافظين رياست جمهوري بود .به وي هم

ازشنيدن اين صدا بلند شدم و وسايل شخصي خود را جمع كردم ،ديدم كه

همانطوركه در كتاب غائله چهارده اسفند آمده است اتهام زنا و لواط زدند و

همه مرتب پيش من مي آيند و با من خداحافظي دائمي مي كنند و منهم كه

به طوريكه شايع بود مي گفتند كه او را مرتب شكنجه مي كردند كه اعتراف

تازه از دادگاه برگشته بودم ،فكر كردم شايد سرنوشت به آخر رسيده است.

كن كه زنا كرده اي .بطوريكه برايم نقل كردند ،يكي از هم سلولهايش به او

با همه خداحافظي كردم و بجاي چشم بند از كاله بافتني كه داشتم استفاده

گفته است كه يك چيزي بگو تا رهايت كنند .در روز دادگاه مي گفتند كه

كردم و روي چشم كشيدم .وقتي از بند خارج شديم و به محوطه واحد قدم

پاسدارها چندين بار رفته و آمده اند و گفته اند كه ’’ اگر بگويي اين كار را

گذاشتيم ،زير چشم متوجه شدم كه ماشيني شبيه به ميني بوس و يا

كرده اي حاج آقا شما را مي بخشد ،ماكه مي دانيم تو اين كار را كرده اي و

فولكس  9نفره در محوطه ايستاده است .به ما گفتند سوار ماشين شويد!

اغفال شده اي ‘‘.عيبي ندارد كه اعتراف بكني كه دست حاج آقا براي

وقتي اين را شنيدم با خودگفتم دارند ما را مي برند كه بزنند .چون اگر براي

بخشيدن باز باشد .او هم پيش اينها مي گويد كه وي را مثال بوسيده است .و

بازجويي و يا دادسرا بود ،ماشين سوار شدن الزم نداشت .هنگامي كه سوار

هنوز هم نمي فهمد كه اين دادگاه است .بدين ترتيب حكم اعدام وي را

ماشين شدم ،براي چند لحظه قلبم از طپش ايستاد و نفسم بندآمد .ناگهان

بعنوان زناي محصنه صادر مي كنند .وي يكي از رنجرهاي تيپ نوحد بود و

نهيبي بخودم زدم و كمي به خودآمدم و در دل گفتم حال كه قرار است ما را

نقل مي كرد كه اگر مي دانست كارش بدينجا مي رسد ،فراركرده بود .مي
گفت ،هنگامي كه درسلول انفرادي  909بود با شگردهايي كه داشت در

0ـ براي اطالع بيشتر به كتاب جامعه شناسي زندان و زنداني مراجعه كنيد.

سلول را باز مي كرد و اينطرف و آنطرف مي رفت .حتي خود پاسدارها نقل

9ـ همان
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بزنند ،چرا ازهم اكنون توخودت را قبل از موعد از بين مي بري! بعد شروع

مي كردند و يا اصال هيچكدام از اين ها نبودند ولي حرفهايي كه بعنوان درد

به خواندن دعا و سوره هاي كوچك قرآن كردم و با اين عمل قوت قلبي

دل و گريز از رنج تنهايي به ديگري زده مي شد بدون غرض و مرض آن را

گرفتم ولي به دقت توجه مي كردم كه ببينم چه مي شود.

براي ديگري نقل مي كردند و بدينوسيله آن حرف بگوش بازجو و دادستاني
مي رسيد.

ماشين حركت كرد .بعد از اينكه از محوطه واحد خارج شد ،از
سوراخهاي ريز كاله فهميدم كه ماشين بعكس سمت در خروجي زندان

در آن موقع جو وحشتناكي درست شده بود كه شبيه روز قيامت بود.

اوين به سمت بند 4مي رود .در دل گفتم درست است ،اينها دارند ما را براي

مي گويند وقتي قيامت و صحراي محشر برپا مي شود همه سراسيمه به

اعدام مي برند چون در آن زمان محل اعدام پشت بند  4بود .بعد از چند

اينطرف و آنطرف دوان هستند .مادر بفكر فرزند نيست ،پدر بفكر پسر

دقيقه ،ناگهان ماشين توقف كرد .خيال كردم اين همان جايي است كه

نيست ،همسايه و هموطن مطرح نيست .همه كوشش مي كنند كه درآن

اعدامي ها را جهت مراسم خاص اعدام مي برند .هرلحظه منتظر بودم كه

صحراي سوزان كه يك روزش مثل هزار سال معمولي است خود را نجات

بگويند پياده شويد ولي برعكس تصورم ،بعد از گذشت يك ريع ساعت

دهند .در يك چنين جوي آنچه كه مطرح است گليم خود را از آب بيرون

چند نفر ديگر را آوردند و سوار ماشين كردند و ماشين به حركت درآمد .باز

كشيدن است به هرقيمتي .بازجويان و مقامات دادستاني نيز از اين جو خود

فكركردم آها درست است .اينها دارند تمام افراد اعدامي را از بندهاي

ساخته حداكثر بهره برداري را مي كردند .بدين لحاظ در تمام آن دوران

مختلف جمع مي كنند و يك جا براي اعدام به اطاق مخصوص مي برند .چند

سعي من بر اين بود كه حرفي به كسي نزنم و يا اگر مي زنم آنگونه حرفهايي

دقيقه بعد ،باز ماشين متوقف شد .يكي دونفر ديگر را آوردند و سوارماشين

باشد كه اگر لو رفت چيز مهمي نباشد و يا اطالعات سوختهاي 0باشد.
روز بعد بازجو آمد و مرا صدا زد و پس از بستن چشم دست مرا گرفت

كردند كه من احساس كردم يكي از آنها سودابه سديفي است.
بعد پاسداري گفت ’’ :محكم بنشينيد كه مي خواهيم پروازكنيم ‘‘.با

و باخود به داخل اطاقي برد.در آنجا وقتي چشم خود را باز كردم ديدم كه

گفتن اين جمله متوجه شدم كه مي خواهند ما را بجاي خاصي ببرند.

احمد هم آنجاست و روي يك صندلي نشسته است .با هم ديده بوسي و

ماشين به سرعت هرچه تمامتر به راه افتاد و در كمتر از نيم ساعت به كميته

احوالپرسي كرديم و تازه حدس زدم كه براي چه مرا بدينجا آورده اند .بعد

مشترك پشت شهرباني كل كشور رسيديم .وقتي ماشين داخل كميته شد،

از اينكه احوالپرسي ها تمام شد در حاليكه نادري پيش ما ايستاده بود،

شخصي كه همان بازجوي ما نادري بود پيش آمد وگفت ’’ :آقاي جعفري

احمد شروع به صحبت كرد و مسأله را از اينجا شروع كرد ’’ :مطالب آقاي

حالت چطور است؟‘‘ بعد از آن دست مراگرفت و برد در يكي از بندها و در

بني صدر اسالمي نبوده است ،مطالب و كتابهاي وي انحرافي و غير اسالمي

راهرو آن بند شب را با چشم بسته خوابيدم.

است و در بعضي موارد التقاطي است از مسايل اسالمي و غربي .برماست كه

نمي دانستم كه چرا مرا دو باره به كميته مشترك باز گردانده اند .در

دست بيك كار مهمي بزنيم و آن اينكه :مطالب وي را نقد كنيم وآن را در

اين ناراحتي ،فرداي روز بعد باز نادري آمد و دست مرا گرفت و به داخل يك

معرض افكار عمومي قراردهيم و حداقل اين وظيفه اسالمي خود را به انجام

سلول برد .وقتي چشم خود را باز كردم ديدم كه اطاق نسبتا بزرگي است و

برسانيم ‘‘.حال با اين مسأله چكنم؟ اين ديگر بازجو نيست كه اين پيشنهاد

شش هفت نفر ديگر درآن هستند كه بجز يك نفر از آنها كه پيرمردي

را مي كند ،اين يكي از افراد سر شناس و مشهور گروه بني صدر است.

است ،مابقي جوان و نوجوان هستند .بالفاصله خودم را معرفي كردم و

مبارزي از خارج برگشته و وكيل است و خالصه از دوستان است كه درمقابل

گفتم :محمد جعفري مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمي ،با گفتن روزنامه

بازجو اين پيشنهاد را مطرح مي كند.

انقالب اسالمي ديدم كه آن پيرمرد در بهت و حيرت فرو رفت و گفت’’ :

حدود چهار ماه قبل ،خود بازجو اين مسأله را براي من مطرح كرد ومن

شما آقاي جعفري هستيد؟‘‘ گفتم بلي! گفت ’’ :محمدجعفري مدير مسئول

آنروز به لطايف الحيل از انجام آن سر باز زدم .حال بايد چگونه عمل كنم كه

روزنامه انقالب اسالمي شما هستيد؟‘‘ گفتم بلي! گفت ’’ :خدا را شكر كه

مشكل مهمي نيافريند .بهرحال دل به دريا زدم و گفتم :احمد ،ميدوني چه

شما را زنده مي بينم ‘‘.گفتم چطور؟ گفت كه ’’ راديوها اعالم كردند كه

مي گويي؟ تو خودت ميدوني كه ما در اين مسايل استاد نبوده و نيستيم .ما

محمد جعفري مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمي را اعدام كرده اند‘‘.

فقط حرفهاي بني صدر راگوش مي كرديم ويا براي اطالع خودمان كتابهاي

گفتم :خدايرا شكر كه هنوز زنده هستم .خالصه اين پيرمرد از ديدن من

او را گذرا ،نظير كتابهاي دكتر شريعتي ،بازرگان و… مطالعه مي كرديم .ما

خيلي خوشحال شد .اين شخص آقاي رحيم صفاري وكيل دادگستري بود و

كه اسالم شناس نيستيم و مطالعه جدي و عميق اسالمي نكرده ايم بنابراين

بطوريكه خودش نقل مي كرد اهل قلم و ادب بوده است و سابقا يك روزنامه

فكر نمي كني كه اين كار ما نيست كه اينگونه مطالب را انتقاد كنيم و سره را

و يا مجله ادبي نيز داشته است .او را بي جهت دستگير كرده بودند .بعدها

از ناسره تشخيص دهيم؟ خيلي از آنها مسايل فلسفي است كه ما از فلسفه

شنيدم كه به رحمت ايزدي پيوسته است .خدايش رحمت كند.

اطالعي نداريم .اگر ما دست بيك چنين كاري بزنيم جز حرفهاي بي سر و

بچه هاي ديگر نيز خود را معرفي كردند يكي از آنها از چريكهاي

ته و باطل چيز ديگري از آب در نخواهد آمد و همه به ريش ما خواهند

اكثريت بود كه ديگران از او مي ترسيدند و مي گفتندكه وي آنتن است.

خنديد و خواهند گفت كه اينها چه انسانهاي سفيهي هستند .اين قبيل

يكي ديگر از جوانان ارامنه بود و در حزب داشناك عضويت داشت و يكي

كارها ،كارعلماي اعالم و حوزه هاي اسالمي است .آخر تو كجا بوده اي ؟ تو

دو نفر هم از گروههاي ديگر بودند .من و رحيم صفاري در همان نگاه اول و

آن وقتها در كنفدراسيون بودي و دنبال تضاد بازي .وقتي با بني صدر هم

آن برخورد اوليه نسبت به هم اعتماد پيدا كرديم و هر وقت فرصتي دست

تماس پيداكردي دائم دنبال بود ونبود تضاد بودي ،اينكه اصل هست و يا

مي داد با هم گپي مي زديم و بعضي از اطالعات را رد وبدل مي كرديم .من

نيست و او هم در اين رابطه با تو و سودابه كار مي كرد .بنا بر اين چه

از اوضاع و احوال بيرون چيزهايي پرسيدم و او نيز با روي گشاده همه را با

اطالعي از مابقي حرفهاي وي داري ،چقدر برمسايل اسالمي ما احاطه داريم

اعتماد جواب مي داد .اين اعتماد نسبت به سايرين وجود نداشت .چون

كه حاال مي خواهيم يك سري مسايل بغرنج را ارزيابي و انتقادكنيم.

بعضي ها آنتن بودند و از روي عمد افراد را وادار به صحبت كردن مي كردند

 1اطالعات سوخته به آن دسته از اطالعات اطالق مي شود كه در پرونده متهم
منعكس است ويا به نحوي لو رفته است و بازجويان و مقامات دادستاني از آن مطلع
هستند.

و يا اصال سخن چين و عامل نبودند ولي به خاطر ضعف شخصيت و ترس با
يك بلوف ،لب به سخن مي گشودند و آنچه را كه درسلول گذشته بود نقل
49

بعد از شنيدن اين حرفها مثل اين بود كه تازه احمد از خواب بيدار

فصل ششم

شده است و يا چون ديد كه من آمادگي اين كار را ندارم گفت ’’ :تو راست
مي گويي ،اين كارما نيست ‘‘.براي خالص شدن از شر اين مسأله گفتم :ما
مي توانيم بعضي از اعمال آقاي بني صدر را كه به نظر ما در عمل و نظر يكي

بازگشت به اوين

نبوده است و بعضي از مسايل كه از نظرما نادرست بوده است ،نظير رفتن با

کتابهاي ضاله

مجاهدين و رابطه باآنها ،مغرور شدن به 09ميليون رأي ،مشورت نكردن و در

وقتي مجددا به اوين بازگشتم و به بند شش منتقل شدم اواخر سال

مواقعي سياسي عمل كردن را تحليل كنيم .بازجو كه ديد اين شگردش

 60بود و جو ترس و وحشت بحد اعلي ،و چون موسوي تبريزي نيز دادستان

كارگر نيفتاده  ،گفت ’’ :خوب همين كار دوم را انجام دهيد!‘‘ ماهم در

كل انقالب شده بود ،بر اين وحشت افزوده بود و مسئول داخلي بند هم كه

چندين صفحه بعضي از اين قبيل مسايل را نوشتيم ،تازه من بدرستي

هنوز آن جوان كرد بود كه قبال وصف وي رفت ،بر اين ترس ميافزود.

فهميدم چرا با آن وضعيت وحشتناك مرا دو باره به كميته مشترك انتقال

عوامل دادستاني از طريق مسئول بند و يا پاسدارها به بعضي،

دادند .باحتمال قوي اين به خاطر دسته گلي بود كه احمد به آب داده بود و

پيشنهاد بعضي از همكاريها را مي دادند و يا اولياي زندان و دادستاني با

دنبال رفيق مي گشت .اين سفر بيش از هفت هشت روز طول نكشيد و

واسطه و بي واسطه ،مستقيم و غيرمستقيم از كساني مي خواستند كه

مجددا مرا به اوين عودت دادند.

كارهايي انجام دهند .بعضي افراد نيز به خاطر نزديك كردن خود به مقامات
و كسب كردن امتيازي ،خود پيشنهادهايي مي دادند .در آن زمان مسئول

آمدن هادي غفاري به سلول

بند به يكي از بچه ها كه دركار نمايشنامه و اين قبيل امور هنري بود،

يكي از روزها وقتي در اين سلول با بچه ها نشسته بوديم ،يك مرتبه

پيشنهاد كرده بود كه نمايشنامه اي بنويسد و آنرا در حسينه اوين اجرا

صداي گرپ گرپ پا آمد .بعد از چند لحظه در سلول بازشد .ديدم آقاي

كند .او هم پذيرفته بود .آقاي س .ج .م هم كه با وي هم اطاق بود به او

نادري بازجو با آقاي هادي غفاري و پاسدارهاي او وارد سلول شدند .وقتي

پيوسته بود .چند روزي اينها مشغول تهيه اين نمايشنامه بودند .روزي

آنها را ديديم همگي بلندشديم .آقاي غفاري با من شروع به صحبت و

مسئول بند آمد و بمن گفت ’’ :اينها مي خواهند نمايشنامه اي اجراكنند بيا

احوالپرسي كرد وگفت ’’ :من آمده بودم اينجا گفتندكه تو هم اينجا هستي،

و توهم با آنها همكاري كن ‘‘.من گفتم كه من در اين قبيل امور اطالعي

گفتم بيايم و ترا ببينم ‘‘.بعد گفت ’’ :آقاي جعفري ،چرا با ما مخالفت كردي،

ندارم و كاري از دستم برنمي آيد .رفت و روز ديگر آمد وگفت ’’ :روزي كه

من كه بتوگفتم كه شماها و آقاي بني صدر غربي و آمريكايي هستيد! ‘‘.در

اينها نمايشنامه اجرا مي كنند تو بيا آنجا و حرفي بزن ،براي پرونده ات نيز

جواب به او گفتم كه آن روز من به شما گفتم بيا و با هم بحث كنيم 0.شما

بسيار خوب است ‘‘.اين جوان سارق مسلح كرد ،يكي از آنتن هاي بزرگ

مسأله را رهاكردي و رفتي .بعد از اين حرفها وي رو كرد به آقاي نادري و

بود و سخن چيني مي كرد و تا جايي كه ممكن بود به اولياي زندان نشان

گفت ’’ :اين آقاي جعفري را مي بيني؟ موقعيكه خيلي از كسان جرأت نمي

مي داد كه همكار و مددكار آنهاست و در اين راه خيلي تند و تيز تر از

كردند از اسالم حرف بزنند در خارج از كشور مي ايستاد و از اسالم دفاع

خودآنها بود .آنروز رفت و باز روز ديگر آمد و با من شروع به صحبت كرد

مي كرد .با شهامت و فداكاري كار مي كرد و خانمش هم درآلمان با حجاب

وگفت ’’ :شما سعي كن يك چيزي بنويسي و درحسينيه صحبتي بكني.

اسالمي بود و فعاليت اسالمي داشت ‘‘.بعد گفت كه ’’ يك مالقاتي با

چنين و چنان است و…‘‘ بعد از اينكه روي مسأله فكر كردم و با يكي دو

خانواده اش برايش ترتيب بدهيد! ‘‘.خداحافظي كرد و رفت .مجددا وقتي

نفر از معنونين مشورت كردم ،رد كردن مطلق پيشنهاد را در آن شرايط

بازجو پيش من آمد گفتم :ديدي كه ما در خط اسالم و قرآن و انقالب بوده

جايز ندانستم .به آن جواب مثبت دادم ولي سعي كردم اوال چيزي را كه

ايم و هنگامي كه ديگران جرأت نداشتند ما درآن ديار كفر فعاليت اسالمي

اعتقاد دارم بگويم و ثانيا آن چيز جنبه اطالعاتي نداشته باشد و ثالثا يك

داشتيم؟ حاال مالحظه كردي كه شاهد از خود شما و از غيب رسيد؟ بازجو

مسئله انتقادي باشد .بعد از آن بوي گفتم من مي توانم در مورد كتابهاي

حالت عصبانيت بخودش گرفت و يك فحشي هم به هادي غفاري داد و

ضاله صحبت كنم .وي گفت ’’ :مهم نيست هرچه مي خواهي بگو!‘‘ رفت و

رفت و ترتيب مالقات با خانواده را هم نداد.

يك روز آمد و گفت ’’ :امشب شب جمعه است و اينها نمايش اجرا مي كنند

وقتي مرا به اوين برگرداندند و پايم را به بند قبلي گذاشتم ،ديدم كه

و شما هم در مورد كتابهاي ضاله صحبت كنيد ‘‘.بالفاصله قلم وكاغذ از وي

همه از ديدن مجدد من خيلي اظهار شادي و خوشحالي مي كنند .وقتي به

خواستم و بيكي از سلولهاي انفرادي رفتم و يك متن بيست ،سي دقيقه اي

داخل اطاق خودمان رفتم بچه ها و از جمله ج ـ ض و ج ـ ب و ديگران

تحت عنوان ” كتابهاي ضاله “ ،همچنانكه عقيده ام بوده و هست آماده كردم

گفتند خدا را شكر كه تو را دو باره مي بينيم .وقتي آنروز ترا صدا زدند ما

كه خالصه آن چنين است:

گفتيم خدا او را بيامرزد و حقيقتا فاتحه اي برايت خوانديم ولي خوب

منظور از كتابهاي ضاله كه در متون ديني و علماي ما رايج است

الحمدالـله بخيرگذشت .بعد از اينكه بچه هاي بند را همگي ديدم و

چيست؟ چه كتابهايي را مي شود ضاله خواند؟ به نظر اينجانب اگر صاحبان

احوالپرسي كردم ،ديدم از آقاي ذوالفقاري خبري نيست .از آقاي موسوي

عقيده اي ،هزاران كتاب بنويسند و عقايد خود را در آنها شرح و توضيح

پرسيدم كه ذوالفقاري كجاست؟ گفت ’’ :وقتي تو رفتي بعد از چند روز

بدهند و از آن دفاع كنند به اين قبيل كتابها نمي شود لفظ ضاله اطالق كرد،

ديگر او را بردند دادگاه و بالفاصله روز بعد او را اعدام كردند‘‘.

مثال يهودي ،مسيحي ،مسلمان ،ماركسيست و… در اطراف حقانيت و كم
وكيف عقايد خود آشكارا كتاب مي نويسند و آشكارا عقايد خود را عنوان

0ـ هادي غفاري در سفري به اروپا ،به آلمان و برلين آمد واز نزديك با بعضي از
فعاليتهاي ما آشنا شد و چند روزي را باما بسربردكه شرح آن را درجاي خود خواهم
آورد .در سال  60روزي هادي غفاري به دفتر رياست جمهور آمده بود ،هنگام خروج
از آنجا ،من در حياط با وي برخورد كردم .همينطور سرپا ايستاده كمي با هم بحث
كرديم .او گفت كه ’’ شماهاغربي و آمريكايي هستيد ‘‘.درجواب گفتم :بيا و داليلت
را بگو ،كمي با هم بگو مگو كرديم و گفتيم كه باز هم با هم بحث مي كنيم و از هم
جدا شديم و رفتيم.

مي كنند ،هيچ عيب و ايرادي بر آنها نيست .زيرا وقتي اين قبيل كتب
بدست افراد عالقمند مي رسد و يا براي مطالعه آن را تهيه مي كنند از بدو
ورود به مطلب مي دانند كه اين كتاب و محتوايش در چه موردي است و
هدف از انتشار آن چيست .مخاطبين اين گونه كتابها با آگاهي آنها را مي
خوانند و در مورد مسيحيت ،يهوديت ،اسالم ،ماركسيسم ،بوديسم و غيره
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مطالعه مي كنند و چه بسا ممكن است بعد از مطالعه و تحقيق روي آنها ،به

نگاهداري مي كردند .بسته بودن دائم چشم ،خود يكي از مجازاتهاي معمول

آن عقايد گرايش هم پيدا بكنند و بدان بگروند .هيچكدام از اين ها عيب و

بود .خالصه در هيچ جاي زندان اوين جاي سوزن انداختن نبود.

ايرادي ندارد و نمي شود گفت اين كتابها ضاله هستند ،براي اينكه از طريق

آن زمان آقاي الجوردي سيگار كشيدن در داخل بندها را منع كرده

اغفال ،حيله و شعبده بازي عمل نكرده اند و قصد گول زدن افراد و قلب

بود و لذا سيگار براي فروش و يا جيره بندي به زنداني نمي دادند بدين علت
سيگار در بند حكم كيميا پيدا كرده بود .براي افراد معتاد به سيگار،

كردن اطالعات را نداشته اند.
اما كتابهايي كه تحت عنوان اسالم ،مسيحيت ،يهوديت ،ماركسيسم

نداشتن سيگار مشكل بزرگي بود و سعي مي كردند كه بهر طريقي كه باشد

و… است ولي عقايد ديگري را مطرح مي كنند و اسالم ويا عقيده ديگر را

آن را بدست آورند .افرادي كه در بيرون بندكار مي كردند ،گهگاهي

پوشش قرار مي دهند ،يك چنين كتابهايي ،كتابهاي ضاله است .زيرا

سيگاري به داخل بند مي آوردند و به همين علت خيلي ها مايل بودند كه

مخاطبين ناخودآگاه بدان ها گرايش پيدا مي كنند و فكر مي كنند كه اسالم

در بيرون بندها كاركنند .بعضي افراد وقتي به بازجويي مي رفتند و بازجو

يا مسيحيت و يا… همين است كه اينها عنوان كرده اند .اين قبيل از كتابها

مي خواست درحق آنها لطفي بكند و يا آنها را تحت تأثير قرار بدهد چند

كه در چند دهه اخير آگاه و نا خودآگاه و بخصوص در يك دهه اخير در

نخ سيگار به آنها مي داد و آنها هم خوشحال مي شدند و اين بود كه درآن

ايران منتشر شده است مانند :راه انبياء راه بشر ،شناخت مجاهدين ،جزوات

لحظه دنيا را به آنها داده باشند .رؤساي بندها نيز چون با بيرون بند رابطه

ايدئولوژيك توحيد و ابعاد گوناگون آن و… در رديف كتابهاي ضاله مي

داشتند گاهي سيگاري بدست مي آوردند .همين مسايل كوچك باعث مي

گنجند زيرا كتابهايي هستند كه عقايد كمونيستي و ماركسيستي را زير

شد كه طرف گاهي اغفال شود و اطالعاتي در اختيارشان بگذارد .دريك

پوشش و چتر اسالم بخورد مخاطبين خود مي دهند.

چنين شرايطي يك غذاي خوب ،يك ليوان چاي ،چند نخ سيگار ،چند حبه

اينست كه آن دسته از افرادي كه آدمهاي صادقتر و راست تري

قند ،و… نقش مهمي بازي مي كرد .يكي از روشها اين بود كه افراد را تحت

هستند ،بعد كه مسأله را دريافتند آن پوشش و سپر را رها مي كنند و به

فشار و كمبود اين گونه ضروريات قرار مي دادند ،بعد كه اين فشارها اثر

اصل آن عقيده گرايش پيدا مي كنند و آشكارا آن خط را مي پذيرند.

خودش را مي گذاشت ،آنوقت با شگرد مخصوص به خود ،ابراز محبت مي

برعكس آن دسته از كسانيكه با يك چنين تعليماتي به خطي گرايش پيدا

كردند .موارد زيادي وجود دارد كه باكمك همين روش ازطرف ،اطالعات مي

مي كنند ولي به خاطر مصلحت ،ترس ،اغفال و نگهداشتن سمپاتها بدور

گرفتند و او را به خدمت در مي آوردند.

خود ،آن پوشش را يدك مي كشند ،اينها انسانهاي خطرناك ومنافق واقعي

مشكل بي سيگاري و يا كمبود سيگار براي بچه هاي معتاد به سيگار

هستند و اين قبيل كتابها كه چنين روشهايي را به كار مي برند ،كتابهاي

رنج و عذاب سختي بود.آنها از هر چيزيكه بدستشان مي رسيد براي تهيه

ضاله ناميده مي شوند .اين بود فشرده آن مطلب .بعد رفتيم به حسينيه

دود از آن استفاده مي كردند نظير :تفاله چاي ،برگ چنار ،پوست پرتقال

اوين .آنجا مملو از زنداني بود! از هر واحد و بندي عده اي را آورده بودند.

و… در اطاق  4بند شش مرد چهل پنجاه ساله اي بنام آقاي عبادي از اهالي

اول سرود خوانده شد و يكي دو نفر صحبتي كردند و بعد نوبت به من رسيد.

شهر ري بود كه در كارخانه كاشي سازي سعدي و يا ايرانا كار مي كرد .او را

من بنام خدا صحبت را آغاز كردم و در پايان بدون اينكه دعايي بكنم سخن

بجرم اينكه در كارخانه بين كارگران تحليل كرده بود كه اگر بخواهيد يك

را ختم كردم و نشستم .روزنامه اطالعات بدون اينكه از محتواي سخنراني

قورمه سبزي براي يك خانواده مثال پنج نفره درست كنيد ،حدود هفتاد،

من چيزي بنويسد مسأله را عنوان كرده و نوشته بود آقاي جعفري در

هشتاد تومان تمام خواهد شد .اين بحث را گزارش كرده بودند .و به اين

حسينيه اوين سخنراني كرد و با دعا به امام صحبتهاي خود را تمام كرد.

علت او را باز داشت كرده و به اوين آورده بودند(گويا دختر وي نيز مجاهد و

اهل خبره و مطلعين مي دانند اگر در آن موقع مطلب من به نفع و دلخواه

يا سمپات آنهابوده است .).در اطاق ما اين آقاي عبادي را ” كالنتر“ محل نام

آنها بود تمام آن را با بوق و كرنا چاپ مي كردند و نوار آن را نيز پخش مي

نهاده بودند .علتش هم اين بود كه وقتي در سرجايش در اطاق نشسته بود

كردند و از آن بهره برداري مي كردند ولي چون مطلب چيزي كه بدرد بخور

تمام افراد ديگر را زيرنظر داشت و دقت مي كرد كه بداند ديگران چه مي

نبود به مسأله اينگونه پايان دادند.

كنند و يا چه مي گويند .وي جزو آنتن ها نبود و همه اين را مي دانستند .از
جمله اشخاص ديگري كه در اين اطاق4بودند ،آقاي دكتر رام مدير عامل

سيگارچرپل

بانك عمران بود كه در واقع زماني مسئول امورمالي خاندان پهلوي نيز بود.

وقتي براي بار دوم مرا از كميته مشترك به اوين برگرداندند ،بند

هم دكتر رام و هم آقاي عبادي هر دو معتاد به سيگار بودند .دكتر رام آدمي

همچنان مملو از جمعيت بود و طبق گفته بعضي از افراديكه بيرون از بند

بودكه آقاي عبادي و كساني نظير وي و خيلي باالتر از وي را جزو آدم به

بيگاري مي كردند و توانسته بودند ليست كامل زندانيان داخل اوين را

حساب نمي آورد .وي فقط با چند نفر از تيپ خودش رابطه داشت .اين آقاي

ببينند ،تعداد زندانيان به رقم دوازده هزار و ششصد نفر رسيده بود .ارقام

عبادي دست به ابتكاري زد :در چند نوبت كه مقداري پرتقال براي فروش به

متغير بود چون مرتب زنداني به اوين وارد و از آنجا خارج مي گرديد .در

داخل بند آورده بودند ،چون بعضي از آن پرتقالها را الي كاغذهاي سفيد و

واقع زندان اوين حكم كاروانسرايي را داشت كه عده اي بار مي انداختند و

رنگي نظير دستمال كاغذي پيچيده بودند ،وي با اين كاغذها و پوست

عده اي ديگر بار خود را براي منزل بعدي مي بستند .در آن موقع در اوين 4

پرتقال و تفاله چاي و برگ درخت چنار سيگارهايي شبيه به سيگار برگ از

بند عمومي وجود داشت ( بندهاي 0تا  ،) 4واحد دويست و نه كه هفت

نظر شكل و قيافه درست كرده شروع به دودكردن آن كرد .آقاي دكتر رام

هشت بند داشت و هر بند شامل ده دوازده سلول انفرادي ،آسايشگاه،

كه تا قبل از آن حاضر نبود كالمي با ” كالنتر “ حرف بزند وقتي او از اين

بخش بهداري ،بخش جهاد سازندگي و واحد  399كه خود شامل بندهاي 5

سيگارها به آقاي دكتر رام تعارف كرد وي به گرمي استقبال كرد و گرفت و

و 6عمومي و هيجده تا بيست سلول انفرادي بود .در آن موقع در تمام راهرو

حاال نكش و كي بكش ،و با چه لذتي اين سيگار را مي كشيد .بعد از آن

ها و هرجاي ممكن ديگر زنداني را نگهداري مي كردند حتي كساني را كه

آقاي دكتر رام و آقاي عبادي در اطاق با هم بحث مي كردند كه خوب اسم

تازه از راه رسيده بودند تا تهيه جا ،در راهروها چند شبي نگاه مي داشتند و

اين سيگار را چه بگذارند .آقاي دكتر رام گفت’’ :چون اين سيگار از تفاله

يا اينكه كساني را كه مي خواستند كمي تنبيه كنند چشم بسته در راهروها

چاي ،برگ درخت چنار و پوست پرتقال درست شده است اسمش را
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بگذاريم” چرپل “ چ ،چاي ،ر ،يعني برگ درخت چنار و پل يعني پرتقال ‘‘.و

اصطالح پلو مرغ بود كه عبارت بود از پلو و مقداري استخوان و پر و بال مرغ

بعد از آن چرپل معروف شد و صدايش در همه ي بند پيچيد .بچه ها مي

كه بچه ها اصطالحي برايش درست كرده بودند و مي گفتند ’’ :مرغ از

نشستند و با چه كيفي اين سيگار را مي كشيدند .با اين ابتكار ،آقاي عبادي

رويش پريده است ، ‘‘.از ميوه جز چند مورد ،اصال خبري نبود .يك بخور و

براي خودش ،دربين زندانيان جايي بازكرد .نقل مي كردند كه آقاي دكتر رام

نميري بود براي سد جوع بود .براي آن عده ،از بچه ها كه به كم غذايي

هنگامي كه مديرعامل بانك عمران بود غذايش را مرتب از خارج كشور مي

عادت داشتند چندان سخت و مشكل نبود ولي ديگران از كمبود غذا رنج

آوردند و يا در آن زمان در تهران دو ماشين سواري مخصوص بود كه يكي را

مي بردند .حدود ديماه سال  60حدود بيست الي چهل روز وضع غذا از اين

شاه سوار مي شد و ديگري مخصوص دكتر رام بود .اين شخص اينقدر با

هم بدتر شد و مي گفتند كه آشپزخانه خراب است .در اين مدت غذا اغلب

آداب و رسوم مردم ايران بيگانه بود كه زماني كه در اطاق نماز جماعت

نان و چند دانه خرما ،سيب زميني آب پز و يا دو دانه تخم مرغ بود .بعد از

خواندند ،پرسيد ’’ :نماز جماعت چگونه است؟‘‘ يك چنين شخصي ،حال از

مدتي كه بدين نحو سپري شد ،روزي از روزها استامبولي پلو آوردند .مقدار

كشيدن چرپل كه از پوست درخت چنار ،پوست پرتقال و تفاله چاي درست

آن نسبتا زياد بود .در آن روز هركس هرمقداري كه مي خواست موجود بود.

شده بود چنان لذتي مي برد كه كمتر قابل توصيف است.

بعد از اينكه همه شام خوردند و سير شدند شخص واقعا معنون و مبادي
آداب كه خيلي آدم با وقار ،منظم و محترمي بود و هميشه در اطاق با لباس

سيگار چرپل و مشكل آفريني

منظم مي نشست (يكي از مستشاران ديوان عالي كشور در رژيم گذشته

اين سيگار چرپل كار به دست بچه هاي بند داد :شبي بعد از خاموشي،

بود) يك مرتبه جمله اي را بكار برد كه من ابدا نمي توانستم فكر كنم كه

چند نفري از بچه هاي معتاد بيدار مانده بودند و اين سيگار را درست كرده و

ممكن است چنين جمله اي را درفرهنگ خود داشته باشد .او همچنانكه سر

گويا خاكشير و يا چيز ديگري شبيه به آن نيز به آن اضافه كرده بودند و

جايش نشسته بود با چهره اي خندان و شاد گفت ’’ :هاي ،امروز تا ناقش

شروع كرده بودند به كشيدن آن .در حين كشيدن ،بوي خاكشير باال مي

زديم ‘‘.كنايه از اينكه شكمي از عزا در آورديم و هرچه خواستيم خورديم.

رود و فضاي اطراف را مي گيرد .نگهبان پاسدار كه در پشت بام مشغول

غالب اولياي زندان و بخصوص آقاي الجوردي دادستان مركز و دار و

پاسداري بود اين بو را استشمام مي كند و خيال مي كند كه بچه ها در بند

دستهاش هيچ حقي براي زنداني قايل نبودند و همه را مهدور الدم

دارند ترياك مي كشند .فوري به مسئولين زندان اطالع مي دهد .آنها مي

ميدانستند .و اينهم براساس مجوز وقدرتي بود كه ازآقاي خميني مستقيما

آيند و آنها را مي گيرند ومي گويند ’’ ترياك داريد؟‘‘ مي گويند خير! اما

دريافت كرده بودند .آقاي الجوردي و ابواب جمعياش فقط براي آقاي

شبانه آنها را مي برند و آزمايش مي كنند ،مي بينند ترياكي در كار نيست.

خميني و بيت وي سر تعظيم فرود مي آوردند و به خواسته هاي وي ترتيب

از اينها تعهد مي گيرند كه ديگر اين سيگار را نكشند.چند شب بعد

اثر ميدادند ولي در برابر هيچ كس و يا ارگان ديگري خود را مسئول و

درحاليكه همه خوابيده بودند باز چند نفري از بچه ها شروع به كشيدن آن

پاسخگو نميدانستند .آنها فقط اجراي امر رهبري را برخود فرض

سيگار مي كنند .سرنگهبان آن شب پاسداري بود از اهالي نجف آباد

ميدانستند.

اصفهان بنام ” سليماني “ بعد از استشمام بوي اين سيگار ،وي با چند
مهدور الدم

پاسدار ديگر وارد بند شد و همه زندانيان را در تمام اطاقها بيدار كرد و
پرسيد ’’ :چه كساني اينكار را كرده اند؟ ‘‘.كسي جواب نداد و كسي حاضر

در زندان اوين حسينيه اي ترتيب داده بودند ،بنام حسينيه كچويي و

نشد انجام آن را گردن بگيرد .آقاي سليماني هم با كمك پاسدارها تمام

اغلب شبهاي جمعه و سوگواريها در آن براي زندانيان برنامه ترتيب مي

افراد بند را كه بيش از دويست نفر بودند سر پا نگهداشت و نمي گذاشت كه

دادند و عده اي را براي گوش كردن صحبتها و ساير مراسم به آنجا مي

كسي بخوابد .در بين اين افراد ،همه جور آدم از شصت و پنج سال به باال تا

بردند .اين حسينيه حدود دو هزار نفر را درخود جاي مي داد ،سالن بزرگي

جوان  03ساله ،بيمار ،و… وجود داشت .وقتي وي بيرون مي رفت عده اي

بود و براي نشستن بچه ها ترتيبي مي دادند كه افراد بندهاي مختلف با هم

در همان لحظه روي زمين مي نشستند و تا صدا مي آمد ،فوري از جا مي

تماس پيدا نكنند .اغلب اين برنامه ها براي زنداني رنج آور بود .در بعضي

پريدند و مي ايستادند .اين آقا آن شب تا هفت صبح اجازه نداد كسي

برنامه ها آقاي الجوردي مي آمد و به اصطالح يك كمي با زندانيان برنامه

بخوابد و استراحت كند .فقط بعد از چند ساعتي به تعداد كمي از افراد مسن

پرسش و پاسخ مي گذاشت .در يكي از شبها كه همه افراد بند ما را به

و يا بيمار اجازه داد كه استراحت كنند .اينقدر به پاسدارها قدرت مي دادند

حسينيه بردند ،وقتي در جاي مخصوص خود قرار گرفتيم ديدم كه رديف

كه اين آقاي سليماني ،خود سر دست بيك چنين عملي زد واز اين كار خود

عقب ما ،افراد بند پنج از واحد 399هستند و تكميل همايون نيز در همان

احساس غرور و قدرت مي كرد و ازآن لذت مي برد .در بين اين افراد پر بود

صف عقب تقريبا پشت من نشسته بود .همديگر را ديديم و خوشحال

از مهندس ،دكتر ،امراي ارتش ،افسر ،تاجر ،وكيل ،وزير ،بني صدري،

شديم و يك جوري كمي بهم نزديك شديم كه مي شد گهگاهي با هم پچ

مجاهد ،فدايي و خالصه همه تيپ آدم بود .او از اين عمل عشق مي كرد.

پچ كنيم .تكميل از سرنوشت خودش بسيار نگران و در انتظار اعدام بود.
من برايش نقل كردم و گفتم :كه در جلسه دادگاه من آقاي گيالني بمن

شكمي از عزا در آوردن

گفت ’’ :حكم تكميل همايون اعدام است ولي من بعنوان محمدي گيالني

از وضع غذا به مناسبتهايي قبال صحبت به ميان آمده است .وقتي

مي خواهم راهي پيدا بكنم كه از اعدام بگذرد ‘‘.نگران نباش من مطمئن

بازداشت شدم و پس از مدتي به اوين منتقل شدم .درآن موقع وضع غذا بد

هستم كه تو از اعدام جسته اي .ناصر تكميل همايون با شنيدن اين جمله

نبود و بخصوص نان تافتوني كه در خود نانوايي اوين تهيه مي شد ،نان

كه نداي اميدواركننده اي درآن بودخيلي خوشحال و شاد شد .عالوه برآن

مطبوعي بود ولي وضعيت غذا بعد از يكماهي بسرعت و بشدت ،چه از نظر

جسته و گريخته وضعيت خودم را برايش تعريف كردم.

كيفي و چه از نظر كمي خراب شد و اغلب نيز براي زندانيان كافي نبود.

در آن شب آقاي الجوردي اول سخنراني و بعد پرسش و پاسخ را

خيلي ها از كم غذايي رنج مي بردند ،نان به اندازه كافي نبود ،خورشها فقط

شروع كرد .بعد از اينكه يكي دونفر سئوالي مطرح كردند و وي به آنها پاسخ

اسم خورش را داشت .يكي از غذا هايي كه هفته اي يك بار مي دادند به

گفت ،يكي از زندانيان نمي دانم از وي چه سئوالي كرد كه بعد از آن آقاي
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الجوردي همچنانكه خطابش به همه زندانيان در حسينيه بود گفت ’’ :همه

زنداني مالقات داشته باشند عبارت بودند از :زن و فرزند ،پدر و مادر .بعد از

ي شماها مهدور الدم هستيد ولي اينكه جمهوري اسالمي شما را اعدام نمي

اينكه مدتي گذشت ،خواهر و برادر بزرگتر از چهل سال نيز به ليست

كند ،اين از مهرباني و رأفت اسالمي است و اال خون همه شما مباح است‘‘.

كساني كه حق داشتند با زنداني مالقات داشته باشند افزوده شد .در

چطور و با چه جرأتي آقاي الجوردي چنين حرفي را زد ،خدا مي داند.

مالقاتهاي تا اواخر سال 60همسرم و دو دخترم مي آمدند و بعد ازآن برادرم

در بين افراد حاضر درآن شب كه تمام حسينيه مملو از زنداني بود ،افرادي

كه ازمن بزرگتر بود مرتب مي آمد و مادرم نيز يكبار قبل از فوت از پشت

بودند كه اتفاقي در خيابان دستگير شده بودند ،افرادي كه يك و يا چند

شيشه هاي سالن مالقات اوين بديدنم آمد.

روزي به آزادي آنها مانده بود .كساني بودند كه هنوز دادگاه نرفته بودند،

در مالقاتها ،عقيله دختر بزرگم چهار سال و چندماهي از سنش

افرادي بودند كه بي گناه دستگير شده بودند ،مشكل مالي داشتند و يا از

ميگذشت .خيلي از مسايل را درك مي كرد و اغلب با پاسدارها در گير مي

مرز عبور كرده بودند و… روي چه فلسفه و كدام دادگاهي همه ي اينها

شد و با آنها مي جنگيد و هرچه آنها مي گفتند وي فوري جواب محكم به

مهدور الدم بودند .از كجاي اسالم اينها را در آورده اند اين را فقط آقاي

آنها ميداد.

الجوردي مي داند .البته استداللش اين بوده است كه همه ي شما محارب با
ترتيب کالسهاي درس

خدا هستيد ،پس قتل همه واجب است و اينكه وي از اين فريضه ديني
سرباز مي زند و مرتكب گناه نيز مي شود از روي عالقه و الفتي است كه به

در آن زمان جو بشدت سنگين و ناراحت كننده بود ،دادگاه رفته و

بشريت و انسانيت دارد .بزعم آقاي الجوردي اگر افراد سياسي مهدور الدم

نرفته همه در يك بالتكليفي عجيب و غريبي بسر مي بردند و دائم ناراحت

باشند بسياري از شركت كنندگان آنشب افراد غيرسياسي بودند .اين قبيل

و عصبي بودند .هيچ امكانات سرگرم كننده اي وجود نداشت .بعضي از بچه

اعمال فقط از كساني و گروهي برمي آيد كه برجان و مال مردم مسلط

ها ،از ساده ترين چيزهايي كه بدست مي آوردند به خلق كارهاي هنري

هستند و يا آنها را مسلط مي كنند و هيچ حق و حقوقي براي ديگران قايل

دست مي زدند .از هسته هاي خرما تسبيح ،گردن بند و چيزهاي ديگري

نيستند ،و هركسي كه با ديد اين گروه با اسالم و دين موافق است ،مسلمان

درست مي كردند ،از سنگهاي كوچكي كه پيدا مي كردند ،با دست بر روي

و برحق است و ساير انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان كافر و لذا

سيمان كف زمين آنرا مي ساييدند و از آن ها ،اشك ،دل ،جقه و… چيزهاي

مهدورالدم هستند .بر اساس اين طرز تفكر قرون وسطايي زنداني از هيچ

ديگري درست كرده ،بعد روي آنها نقاشي يا خطاطي مي كردند .سپس

حقي برخوردار نيست .بهمين علت وظيفه خود نمي دانستند كه امكانات

همان نقاشي و يا خطاطي را با سوزن در روي سنگ حكاكي مي كردند و به

رفاهي ،عاطفي و… براي زنداني فراهم كنند ،گاهي هم كه دست به اين

بچه هاي كوچك خود هنگام مالقاتها اگر ميسر مي شد هديه مي دادند .اين

قبيل اعمال مي زدند نه بر اساس حق كه براي خاموش كردن صداي مردم

جزيي سرگرمي هم در اين دو بند  5و 6كه يك وضع استثنايي نسبت به

در بيرون از زندان بود .البته وقتي آقاي منتظري در سال 63موفق شد كه

مابقي بندها داشت ،وجود داشت .در ساير بندها بچه ها در اطاقهاي در

آقاي الجوردي را از اريكه دادستاني به زير بكشد ،چهره زندانهاي تهران

بسته زندگي مي كردند و يك چنين كارهايي امكان پذير نبود .بند 6بعلت

بيك باره دگرگون شد .به اين مسأله در جاي خود باز خواهم گشت.

تركيب افرادي كه درآنجا بودند و نيز شرايط ساختمان آن بند ،از يك

تا اواخر سال  60زنداني حق مالقات با خانواده و نزديكان خود را

وضعيت استثنايي برخوردار بود .در آنجا يك پاسدار ميانسال ،مرد نسبتا

نداشت .هرچه مي گفتند ’’ چرا ما را از مالقات محروم كرده ايد؟‘‘ جواب

خوبي بنام حاج شريف كه گويا در چيذرشميران ساكن بود ،در رفت و آمد

مي دادند كه ’’چون جا و امكان نداريم ،مالقات دادن فعال عملي نيست‘‘.

بود و گهگاهي به داخل بند مي آمد و با بعضي از بچه ها صحبت مي كرد،

سر انجام براي اولين بار در اسفند ماه سال  60آمدند و اعالم كردند كه اين

رويهمرفته آدم مثبت و خوبي بود .دكترنراقي و دكتر ناصر تكميل همايون و

بند فالن روز مالقات دارد .از اين خبر همه ي افراد بند خوشحال شدند .روز

چند نفر ديگر وسيله اين حاج شريف به رييس واحد كه جواني بود بنام

موعود نيز همه براي مالقات خود را آماده كرده بودند ،اما نيمي از بند كه

حاج رضا صادقي كه بچه ها بوي مي گفتند :حاج آقا رضا ،به دادستاني پيغام

مالقات كرده بودند ،اعالم كردند كه مابقي فعال مالقاتي ندارند و تا اطالع

دادند كه اگر اشكال ندارد ،خود زندانيان پول بدهند كه مقداري كتاب براي

ثانوي مالقات نيست .من هم از جمله كساني بودم كه مالقات نداشتم .دفعه

مطالعه تهيه كند .بعد از مدتي با اين كار موافقت شد و با پول خود بچه ها

دوم كه اعالم كردند ،مالقات هست در ماه ارديبهشت سال  60بود .وقتي

مقداري كتاب براي بند خريداري شد و آنهاييكه مايل بودند ،شروع به

براي اولين بار به مالقات خانواده ام رفتم ،وارد سالني شديم كه معلوم بود

مطالعه كردند ،كتابهاي بسيار خوبي تهيه شده بود كه از جمله آنها 91جلد

تازه آنرا درست كرده اند :سالني بود كه در وسط آن حدود بيست جايگاه با

تاريخ تمدن نوشته ويل دورانت را مي شود نام برد .وجود اين كتابها براي

شيشه درست كرده بودند كه يكطرف زنداني بود و طرف ديگر خانواده ها

گذرانيدن وقت وبيرون آمدن از آن فكر وخيال وحشتناك ،بسيار مفيد بود

بودند .هنوز تلفني تعبيه نشده بود و زنداني و خانواده هايشان از پشت

و بسياري با شور و شوق به مطالعه پرداختند .بعد از آن پيغام دادند كه اگر

شيشه به اشاره با هم صحبت مي كردند ،افراد چهره يكديگر را از پشت

ايراد و اشكالي ندارد از افراد مختلفي كه در اين بند هستند و معلومات

شيشه مي ديدند و گاهي با داد و فرياد ،حرفهاي يكديگر را مي شنيدند .هر

متفاوتي دارند ،مي شود استفاده كرد و كالسهاي درس ترتيب داد كه شما

دو طرف هم پاسداران مراقب حرفها و حركات زندانيان و مالقات كننده

نيز مي توانيد برآنها نظارت كنيد .با اين پيشنهاد نيز موافقت شد و آقاي

هايشان بودند ،هم زندانيان و هم مالقات كننده ها مراقب حرف خود بودند.

نراقي و تكميل همايون با كمك ديگران ترتيب كالسهاي آموزش فارسي

آن موقع وقت مالقات حدود ده دقيقه بود و به بچه هاي كمتر از  5سال نيز

براي بيسوادان ،زبان عربي ،آموزش و قرائت قرآن ،تاريخ و جامعه شناسي،

اجازه مي دادند كه چند دقيقه اي حضوري پدرشان را مالقات كنند.

مارشناسي و انواع آن در ايران و… را دادند و هركسي هرچه در چنته

مالقاتها تاريخ و روز مشخصي نداشت .اول گفتند ’’ :ماهي يكبار اجازه

داشت ،درحدود كمتر از دو ماهي كه اين كالسها ادامه داشت و مي شد

مالقات داده مي شود‘‘ كه همين هم گاهي رعايت نمي شد و به  45روز

علني عنوان گردد و جنبه درسي داشته باشد براي ديگران عنوان مي كرد و

تبديل مي گشت .سرانجام در مالقات بعدي تلفنهاي دو طرف سالن مالقات

اين كار براي وقت گذراندن ،تحمل كردن شرايط سخت ،روحيه گرفتن

تعبيه شده بود ومي شد درست احوالپرسي كرد .كساني كه مي توانستند با

زنداني و… بسيار مفيد بود.
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وي شد ،هنگاميكه اين شخص از سر جايش بلند و ايستاد ،موسوي تبريزي
انتصاب موسوي تبريزي به دادستاني کل انقالب

دادستان كل انقالب پريد به اين شخص و گفت ’’ :همان تو در چهار راه قصر

بعد از ترور آقاي قدوسي دادستان كل انقالب ،آقاي موسوي تبريزي

آدم كشتي  ‘‘.به جرأت مي شود گفت كه او آن شب با اين حرف خود ،وي را

طي حكمي از طرف آقاي خميني به آن مقام منصوب شد .در آن شبي كه

اعدام كرد .از قضا يكي دوسه روز بعد اين تيمسار را صدا زدند ’’ :با كليه

در راديو تلويزيون اعالن شد كه حجت االسالم موسوي تبريزي دادستان

وسايل آماده شود ‘‘.خيلي ها مثل خود من مي گفتند ،او را هم براي اعدام

كل انقالب شده است يكي از زندانيان برايم تعريف كرد :درآن لحظه پيش

بردند .ولي خوشبختانه او را به دادستاني ارتش منتقل كرده بودند و بعد از

تيمسار سجده اي در اطاق يك همين بند نشسته بوديم و وقتي كه اين

مدتي نيز آزاد شد.
در آن شب جو بقدري سنگين و وحشتناك بود كه هيچكس جرأت

خبر اعالن شد ،تيمسار سجده اي گفت ’’ :انا الـله و نا اليه راجعون‘‘.
پرسيدم يعني چه جناب تيمسار .در جواب گفت ’’ :ديگر كار من تمام است

نداشت اظهار بيگناهي بكند و يا چيزي و درخواستي را براي خودش مطرح

و با آمدن اين شخص مرا اعدام خواهند كرد ‘‘.گفتم چرا؟ گفت ’’ :براي

بكند .همه به اين قناعت مي كردند كه بگويند’’ :نامم اين است و در اين

ابنكه من در جريان كامل كم و كيف آتش زدن سينما ركس آبادان هستم و

رابطه نيز دستگير شده ام‘‘ و يا اگر از كسي سئوال ديگري ميكرد خيلي

عاملين آنرا مي شناسم و او هم كه خود در اين كار دست داشته است اين را

مختصر جواب مي داد و اگر به كسي چيزي نمي گفت از اين عمل خوشحال

مي داند و براي از بين بردن منبع خبر مرا خواهند زد .چون در پرونده

مي شد .و بيشتر ميل داشتند كه فعال بگذرد تا شايد در آينده فرجي پيدا

اينجانب اين مسايل منعكس است ‘‘.بنده خدا درست فهميده بود ،چند روز

بشود.

بعد او را صدا زدند و بردند و بعد هم وي را تيرباران كردند.
تشكيل نماز جماعت

تيمسار سجده اي در زمان شاه مسئول زندان اوين و كميته مشترك
بوده است و بطوريكه مي گفتند ’’ :خانم طالقاني دختر مرحوم آيت الـله

چون در بند ما ،در اطاقهاي مختلف گهگاهي نماز جماعت برگزار مي

طالقاني نامه اي به نفع او نوشته و براي درج در پرونده كه كمكي به وي

شد ،در اوايل سال 60روزي حاج آقا شريف پاسدار آمد و پيشنهاد كرد كه

بشود آنرا براي مسئولين فرستاده بود و درآن نامه از رفتار خوب وي تقدير

اگر مايل باشيد مي توانيد در اينجا نماز جماعت دسته جمعي برگزار كنيد.

بعمل آمده بود ” .آقاي عزت شاهي نيز كه بعدا به مطهري تغيير نام داد،

در جواب گفته شد از نظر اصولي اشكالي ندارد ولي چه كسي بايد امام

نامه مشابهي از رفتار خوب وي نوشته و براي درج در پرونده اش ارسال

جماعت باشد كه همه وي را قبول داشته باشند .حاج شريف گفت ’’ :من

كرده بود .تيمسار سجده اي گفته بود كه ” ما عاملين آتش زدن سينما

يك روز در ميان كه هستم مي آيم و امامت آنرا قبول مي كنم ولي روزهايي

ركس آبادان را شناسايي كرديم و معلوم شد كه دست چه كساني در

كه من نيستم شما يك نفر از بين خودتان به امامت انتخاب كنيد ‘‘.همانطور

كاربوده است و تمام اينها ،در پرونده ام مندرج است و لذا به اين علت مرا

كه ذكر شد اين بند حياطي داشت كه در وسط آن يك زمين واليبال

خواهند زد“ و همين هم شد.

آسفالت شده داشت ،قرارشد كه نماز ظهر و عصر به جماعت در اين زمين
برگزار شود .روز اول كه حاج شريف آمد ،همه وضوگرفته و نگرفته ،نماز

زنده بودن يك مفسد و مرتد

خوان و نخوان ،معتقد و غير معتقد ،بصورت نمازگزار در صفها ايستادند و

بعد از اينكه مدتي از دادستاني موسوي تبريزي به سمت دادستاني كل

نماز برپا شد .نظر به اينكه اين حاج شريف پاسدار ،مرد محترم و منصفي

انقالب گذشته بود ،روزي جهت بازرسي و رسيدگي به مسايل زندانيان

بود و اگر كاري از دستش براي زنداني برمي آمد ،آنرا انجام مي داد .اكثرا او

همراه چند نفر از پاسدارانش به داخل بند ما آمد و شروع به بازديد از يك

را براي اينكار مناسب مي ديدند .و اشكالي در كار نبود.

يك اطاقها كرد .به داخل هر اطاقي كه مي آمد از فرد فرد افراديكه درآن

روز دوم كه حاج شريف نبود و بچه ها فكر مي كردند كه چه كسي امام

اطاق بودند چند سوال كليشه اي مي كرد و اين معني رسيدگي به پرونده

جماعت باشد و يا اينكه نماز جماعت به همان يك روز در ميان اكتفا شود،

زنداني بود .اول به اطاق يك وارد شد .از جمله افراديكه در آن اطاق بودند

ناگهان سر وكله آقاي سليماني ،آن پاسدار نجف آبادي كه قبال شمه اي از

آقاي احسان نراقي بود .آقاي موسوي تبريزي تا چشمش به آقاي نراقي

كار وي را ذكر كردم در بند پيدا شد و يكراست رفت جلو صف و جاي امام

افتاد در حضور جمع حاضر در آن اطاق يك به آقاي نراقي گفت ’’ :تو مفسد

جماعت قرار گرفت و نماز را شروع كرد و زندانيان هم از روي ترس و تقيه

و مرتد هنوز زنده اي؟‘‘ در آن وضعي كه جو وحشت همه را گرفته بود

در صفها پشت سر وي به نماز ايستادند .بدون اينكه از كسي چيزي بپرسد

باگفتن اين جمله نمي دانيد كه چه وضعي پيدا شد و خود آقاي نراقي چه

و كسي به وي پيشنهاد كند ،خودش ،خودش را امام جماعت كرد و نماز را

حال و وضعي پيدا كرد و بسياري فكر مي كردند كه عنقريب وي را نيز

بست ،ديگران بصورت نمازگزار پشت سر وي ايستادند .حتي موافقين نماز

خواهند زد .روحيه خود دكتر نراقي خيلي بد نبود و بعد از يكي دو سه روز

هم با يك چنين امامي موافق نبودند .باالخره آقاي سليماني نماز ظهر را

بحال عادي گذشته باز گشت.

تمام كرد و طبق سنت بسياري از پيش نمازان كه بين دو نماز چند مسئله

هنگامي كه به اطاق ما ،يعني اطاق  4وارد شد ،بچه ها دور تا دور اطاق

مي گويند و يا موعظه اي كوتاه مي كنند ،براي اينكه نقش امامت خود را

نشسته بودند ،وي و چند نفر همراهش وسط اطاق آمدند و شروع به سئوال

تمام و كمال به انجام رسانده باشد درست نظير ساير ائمه مساجد ،برگشت

و جواب كرد .هركسي كه نوبتش مي رسيد از جايش بلند مي شد و پس از

رو به مردم ايستاد و گفت ’’ :چندمسأله اي هم براي ثواب خواهم گفت‘‘.

گفتن نام خود ،علت دستگيري خود را نيز بيان مي كرد و يا اينكه مي گفت

رساله اي در دست داشت.

پرونده اش در چه رابطه اي است و بعد مي نشست .من فكر كردم كه چگونه

رساله را باز كرد و شروع به خواندن و توضيح دادن عملي مسأله

خودم را معرفي كنم .با هول وال بعد از اينكه نوبت به من رسيد بلند شدم و

استبراء كرد و درحاليكه داشت مسأله استبراء را توضيح مي داد با دست

گفتم ” :محمد جعفري در رابطه با بني صدر دستگير شده ام “.و ديگر چيزي

خود عمال آنرا از روي زير شلواري اش انجام ميداد .كف دست خود را بازكرد

نگفتم و سرجايم نشستم و بعد كه او چيزي به من نگفت خيلي خوشحال

و به زير دوبُر خود برد و گفت ’’ :نگاه كنيد :انگشت شست باالي خصيتين و

بودم .در اين اطاق سرتيپي بود بنام آقاي تيمسار اميراصالني ،وقتي نوبت

انگشت پايين زير آن قرار دارد‘‘ و اضافه كرد كه ’’سه مرتبه عمل كنيد‘‘ و
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است ،بعد از اين ديگر نماز جماعت تشكيل نشد.

باحركت دست و انگشتان و باال و پايين بردن آنها ،عمال آنرا را نشان داد.
از اين حركت و عمل وي ،عده اي از زندانيان خيلي ناراحت و عصباني

جريان دستگيري آقاي غضنفرپور

شدند .آقاي احسان نراقي هم كه از اين عمل وي عصباني شده بود ،هي مي
گفت ’’ :كي به اين آقا گفته است كه بيايد و امام جماعت شود ،وچرا او

هنگامي كه دراطاق  4بند 6بوديم ،روزي دونفر را به بند آوردند و هر

اينكار راكرد و… ‘‘ من به آقاي نراقي در حاليكه بعضي از افراد ديگر در

دوي آنها را به اطاق ما دادند ،بنام آقاي ش ـ ي و آقاي ب ـ ي .اين دو نفر

اطراف ما بودند گفتم :مي دانيد چرا و از روي چه انگيزه اي وي اينكار را كرد

درست شبيه فيل و فنجان بودند .آقاي ش ـ ي جواني بود خيلي الغر و

وهدف و قصد دروني اش از اين عمل چه بود؟ گفتند ’’ :خير!‘‘ گفتم كه اين

ضعيف ولي آقاي ب ـ ي مردي بود باالي  65سال كه بيش از يكصد و

يك مسأله خيلي ساده روانشناسانه است .اگر شما از درون به او بنگريد

بيست كيلو وزن داشت و در واقع آقاي ش ـ ي حكم پرستار وي را داشت

مالحظه خواهيد كرد كه انگيزه او از اينكار چه بوده است .همانطوريكه مي

چون وي به خاطر اين چاقي ناراحت و بيمار بود .روزي همچنانكه در اطاق

دانيد او از طبقه كشاورز و رعيت اين كشور است و از اهالي نجف آباد

نشسته بوديم ناگهان رنگش سياه شد و افتاد ،فورا او را به بيمارستان زندان

اصفهان است .در اصفهان باين تيپ آدمها مي گويند ” گيوه “ يعني دهاتي!

منتقل كردند و درآنجا بستري شد .در بيمارستان او را عمل كرده و بيش از

خود اين لفظ گيوه يك فحش است .آنوقتها در اصفهان وقتي شهري ها مي

سي كيلو از وزن وي را كم كرده بودند و حالش بهبود يافته بود .بعد كه به

خواستند كسي را تحقير كنند يا فحشي به كسي بدهند ،مي گفتند ’’ :برو

بند بازگشت كامال در وضع عادي بسر مي برد و از اين اتفاق خيلي

گيوه ‘‘ بعد اينها در دهات تا چشم باز كرده اند از هرچه لباس زرد بوده

خوشحال بود.

است متنفر بودند چرا كه سالي چند بار براي سربازگيري بدهاتشان مي

بعد از يكي دو روز كه اين دو نفر به اطاق ما آمدند ،پرسيديم كه شما

ريختند و باكتك و گرفتن رشوه و عده اي سرباز برمي گشتند و حتي در

در چه رابطه اي دستگير شده ايد .آقاي ش ـ ي ابتدا گفت ’’ :در رابطه با

دهات تا اين اواخر جوانها از سربازي فرار مي كردند .من خودم اينها را

عبور از مرز ‘‘.چند روز بعد كه كمي با افراد اطاق و بند آشنا شدند و منهم

بچشم ديده ام و از طرف ديگر حتي وقتي اينها مشكلي پيدا مي كردند،

خودم را معرفي كردم و به وي گفتم كه مدير روزنامه انقالب اسالمي هستم

ژاندارم مي آمد و بعد از كتك و فحش وناسزا ،چندتايي مرغ از اينها مي

و در رابطه با بني صدر دستگير شده ام ،آقاي ش ـ ي داستان دستگيري

گرفت و برمي گشت .اصال مشهور است كه ژاندارم مرغ خور است .وقتي

احمد را چنين شرح داد ’’ :احمد وكيل بود و بعد از مخفي شدن ازدواج كرد

ژاندارمي به دهي مي رسيد مي گفتند ”:مرغ خوره آمد “ اينهم از ژاندارم.

و به اسم دكتر احمد احمدي در خانه پدر زنش كه در آمل پزشك است

مي ماند كت و شلواريهاي شهري .خيلي از اين كشاورزان رعيت همين

زندگي مي كرد .وي اصال از منزل بيرون نمي آمد .خانمي كه از بيرون مي

شهري ها بودند و اينها در ده و روستاهاي خود هرچه زحمت مي كشيدند،

آمد و در اين خانه خدمتكاري مي كرد ،مشكوك مي شود و مسأله را به

سودش بجيب اين شهري ها سرازير مي شد .در اصفهان ما ،اين بيچاره ها،

سپاه آمل گزارش مي كند ،بعد اين گزارش ،از سپاه وكميته آمل مي آيند و

از دهان زن و بچه خود ،تخم مرغ ،بره ،بهترين ميوه وساير محصوالت خود

آقاي دكتر احمدي را همراه با همسر و پدر زنش بازداشت مي كنند .بعد از

را مي زدند و وقتي به شهر مي آمدند ،آن ها را براي اربابان خود بعنوان

تحقيقات اوليه ،خانم و پدرش را آزاد و احمد را به تهران منتقل مي كنند‘‘.

سوغات مي آوردند ،تازه وقتي بخانه ارباب در شهر مي آمدند عالوه براينكه

به گفته آقاي ش ـ ي ،كه با پدر همسرش رابطه داشته در ميهمانيها با احمد

سوغاتي ها و تحفه ها را مي دادند ،در منزل ارباب به بيگاري نيز مشغول مي

آشنا مي شود و چون قصد فرار داشته است از وي كمك مي طلبد .او هم كه

شدند و كارهاي مانده و عقب افتاده منزل ارباب را نيز انجام مي دادند و بعد

اين آقاي ب ـ ي را مي شناخته با وي تماس برقرار مي كند و مي گويد كه با

از تمام اينها وقتي اتفاق مي افتاد و اين رعيت بيچاره چيزي مي گفت ،در

قاچاقچياني كه مي شناسد ،براي فرار آقاي دكتر احمدي صحبت كند .آقاي

جواب مي گفتند ’’ :تو ديگه گيوه چي ميگوي‘‘ و حاال اين آقاي سليماني از

ب ـ ي با قاچاقچيان قرار و مدار مي گذارد كه وسايل خروج آقاي دكتر

نسل اين طايفه است و بسياري از آنها را خودش ديده است.

احمدي را از مرز فراهم كنند و تماس آقاي احمدي را باقاچاقچي برقرار مي
كنند .بعد از اينكه احمد دستگير مي شود ،در بازجويي كه از وي بعمل مي

حاال به اين جمع نگاه مي كند ،مي بيند سپهبد ،سرلشكر ،افسر،

آيد آقاي ش ـ ي و ب ـ ي لو مي روند ولذا اينها را نيز دستگير مي كنند.

مهندس ،دكتر ،وزير ،وكيل ،خارج رفته ،اطو كشيده و نكشيده ،ساواكي و
همه ي كسانيكه او باآنها بيگانه بوده است و از آنها تنفر داشته حاال اينجا

روزي آقاي ب ـ ي با صداي كلفت خود خطاب به احمد گفت ’’ :خوب

جمع هستند و او مسلط بر اينها است .در ضمير ناخودآگاه خود مي گويد’’ :

تو حداقل مي خواستي آن قاچاقچي را نام ببري .آيا من به غير از واسطه

چقدر من آدم بزرگ و مهمي هستم كه اينها با اينهمه القاب و قدرت كه

كار ،چيز ديگري بودم و يا پولي گرفته بودم .تو اين واسطه را قطع مي كردي

داشته اند ،زيرسيطره من قرار دارند و من ازهمه ي اينها باالتر و بهترم‘‘.

و يكسره خودت را به آن قاچاقچي وصل مي كردي و از ما نامي به ميان

آگاه و ناآگاه مي خواهد دق دلش را از سر اينها در آورد و با زبان بي زباني

نمي آوردي ‘‘.آقاي ب ـ ي مرتب از ش ـ ي مي پرسيد ’’ .چرا اين دكتر

مي گويد ’’ :آقاي نراقي ،آقاي خليلي ،تيمسار فالن ،سرلشكر بهمان ،وزير،

احمدي نام واسطه را قطع نكرد؟‘‘ من اولين بار بود كه فهميدم ،احمد كه در

وكيل ،مهندس ،دكتر همه ي شما هيچي نيستيد ،همه ي شما فالن من هم

حال فرار و مخفي شدن بود ،ازدواج كرده است .وقتي كه دو باره احمد را

نيستيد! ‘‘.اين در واقع با اين عمل خود ،دارد انتقام آنچه را كه در گذشته از

ديدم و داستان را به او گفتم از اين اطالع جا خورد.

دست اينها برطبقه اش رفته است ،مي گيرد .مي گويد ’’ :آنروز تا حاال مال

در آن موقع به خاطر جو سنگيني كه وجود داشت بعضي ها سعي مي

شما بود ،حال هم مال ماست ‘‘.به او هم القاء شده است كه او انسان

كردند بهر وسيله اي كه شده ديگران را بخندانند و مشغول و سرگرم سازند

برتراست و اينها يعني ماها ،انسان مادون و چون ابزار قدرت را هم در دست

تا فشار زندان را بهتر تحمل كنند .در آن روزها معمول شده بود كه هر مرد

دارد فكر مي كند حق همين است كه او دارد انجام مي دهد .اگر از اين زاويه

جديدي كه وارد مي شد از وي سئوال مي شد كه در چه رابطه اي دستگير

به اعمال او بنگريد ،آنرا خيلي عادي تلقي خواهيدكرد.

شده اي؟ در اين اطاق آقايي بود بنام مهندس جمشيد ديوانه .اول فكر مي

روز بعد كه حاج شريف باز به بند آمد داستان را برايش نقل كردند و از

كردم كه براي خنده خود را مهندس ديوانه مي نامد تا اينكه يك روز از

وي گله كردند .حاج شريف هم گفت كه وي سرخود آمده و چنين كرده

بلندگوي بند صدا زدند ’’ :آقاي جمشيد ديوانه ‘‘.وقتي از وي سئوال مي
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كرديد كه ’’ :در چه رابطه اي دستگيرشده اي؟‘‘ مي گفت ’’ :من پول خورده

گرفتند نيز در يك بالتكليفي بسر مي بردند چون ممكن بود هرلحظه از وي

ام ،پول ،و همه را خورده ام و آهي در بساط نيست .بنابراين ،اينها هيچكاري

چيزي بخواهند و يا مشكلي ديگر برايش بتراشند كه وضعيتش تغيير كند و

با من نمي توانند بكنند .قرار داد داشته ام ،پول آنرا گرفته ام و خورده ام و

يا اتهامات جديدي به اتهامات گذشته اش افزوده گردد .نه حبس ابد

حال هم پولي موجود نيست ‘‘.باالخره بعد از مدتي آزاد شد .وي در اطاق

اعتباري داشت و نه  05سال و يا ده سال حبس .همچنانكه يك حبس ابدي

مرتب با شوخيهاي مختلف و مسخره بازي و اين قبيل چيزها افراد را مي

ممكن بود بعد از گذراندن سه يا پنج سال آزادگردد ،از آنطرف يك زنداني

خنداند و كمي آرام مي كرد.

يكساله و يا تمام شده نيز ممكن بود كه چندين سال اضافه بماند و يا وضع
خطرناكتري برايش پيش بيايد .با بكاربردن يك كلمه باغي و يا مفسد في

دستگيري آقاي ايزدي صاحب چاپخانه لوحه

االرض و يا سرموضعي كارتمام مي شد.

همچنانكه در انتظار رأي دادگاه بودم روزي مرا صدا زدند و بعد به

هدف عمده و اصلي از تمام اين اعمال خردكردن شخصيت زنداني بود.

دادسرا بردند ،متوجه شدم كه دادياري قبلي نيست و فهميدم كه بايد

آنها از هر وسيله ممكن براي در هم شكستن شخصيت ،موقعيت اجتماعي و

مسأله جديدي باشد .فكر مي كردم چه اتفاقي افتاده است؟ آيا فرد جديدي

سياسي ،ايستادگي و مقاومت ،مكلوك كردن وي در اذهان عمومي استفاده

را دستگير كرده اند و وي مطلبي گفته است؟ و يا مي خواهند مرا باكسي

مي كردند و يا از مشاورين ساواكي ،توده اي ،و يا زندانيان توبه كرده و به

روبرو كنند؟ و… بعد از ساعتي كه در راهرو طبقه سوم نشسته بود،

ظاهر توبه كرده استفاده مي كردند .بسته به وضعيت و موقعيت اجتماعي و

بازجويي آمد دست مراگرفت وبه داخل اطاقي برد ودر آنجا چشم مرا باز و

سياسي ،زنداني را براي انجام مصاحبه هاي تلويزيوني و اعتراف كردن عليه

شروع به سئوال كرد .از من پرسيد ’’ :شما آقاي ايزدي را مي شناسيد؟‘‘

خود به همكاري اطالعاتي ،همفكري ،دادن تحليلهاي سياسي و فرهنگي

گفتم آري ،گفت ’’ :آقاي ايزدي چگونه آدمي است؟‘‘ در جواب گفتم :آقاي

تحت فشارهاي مختلف روحي و جسمي قرار مي دادند .اگرطرف كوتاه مي

ايزدي شخصي است متشرع ،مسلمان و پيرو مرجع تقليد .اين بحث را كه

آمد و يك بار در دام آنها گرفتار مي شد ،ديگر وي را رها نمي كردند و دامنه

بين من وآقاي ايزدي قبال در دفتر روزنامه انقالب اسالمي اتفاق افتاده بود

ي خواسته هاي خود را از وي مرتب گسترش مي دادند تا وي را ازهر جهت

برايش نقل كردم :چون بخشي از روزنامه انقالب اسالمي در چاپخانه لوحه

بي حيثيت و شخصيت كنند .وقتي كه او به اصطالح خودشان تخليه كامل

چاپ مي شد ،روزي آقاي ايزدي به دفتر كارم در روزنامه آمد ،بعد از

اطالعاتي از هرنظري مي شد و به يك انسان مسخ شده تبديل مي گرديد،

احوالپرسي و گفتگوي مسايل كاري ،وي گفت :مجاهدين پيش من آمده

آنوقت زمان تعريف و تمجيد از او فرا مي رسيد و او را مرتب به رخ زندانيان

بودند وپيشنهاد كردند كه روزنامه آنها را چاپ كنم .من هم گفتم اگر شما

مي كشيدند و از ديگران نيز مي خواستند كه راه او را انتخاب كنند و در

براي هر شماره ،يك ميليون بدهيد من روزنامه هاي شما را چاپ نخواهم

خدمت اسالم و امام قرارگيرند و در صورتي كه به كسي پيله مي كردند ،به

كرد چون امام خميني عليه شما نظرخودش را اعالم كرده است و اين كار

آساني و به اين سادگي وي را ول نمي كردند.

خالف شرع است كه من روزنامه شما را چاپ كنم ‘‘.بازجو از من پرسيد’’ :

دو سه ماهي از دادگاهم گذشته بود كه روزي مرا صدا زدند .پس

اهل پول كه هست؟‘‘ گفتم :بلي ،اما كي اهل پول نيست؟ او براي پول كار

ازچشم بستن ،مرا به دادسرا هدايت كردند و باز دلهره كه ديگر چه شده

مي كند ولي وقتي مي فهمد كه كار عليه نظر مرجع تقليدش است از آن

است؟ در دادسرا مرا به قسمت امور اقتصادي بردند .درآنجا چند سئوال در

پول صرفنظر مي كند ولي در هرحال وي متشرع و آدم نيك و خوبي است.

باره اموال و پولهاي روزنامه كردند كه جواب آنها را نوشتم و در خالل اين

بعد از اين مرا به بند برگرداند و تازه فهميدم كه آقاي ايزدي صاحب چاپخانه

بازجويي استنباط كردم كه مسأله اقتصادي از نظر اينها ،چندان اهميت

لوحه را بجرم اينكه اولين شماره باصطالح غيرقانوني روزنامه انقالب اسالمي

ندارد چون خود بهتر مي دانستند كه اموال روزنامه را گروههاي مختلف

در آنجا چاپ شده است ،بازداشت كرده اند .وقتي از زندان آزاد شدم روزي

خودي غارت كرده اند .بعد ازآن شخصي دست مرا گرفت و در راهرو طبقات

برحسب اتفاق وي را در خيابان ديدم ،گفت :اول چاپخانه را مصادره كردند

مختلف دادسرا چشم بسته به اينطرف و آنطرف مي چرخانيد .در طبقه اول

ولي بعدا ” آنرا آزاد كردند“ و فعال چاپخانه را برده است در جاده كرج و با

يا دوم در جاييكه پنجره اي بود مرا نشانيد و خودش شروع كرد به موعظه و

روزنامه رسالت شريك است.

نصيحت .پرسيد كه ’’ مرا مي شناسي؟‘‘ گفتم :من كه چشمم بسته است،
از كجا مي توانم شما را بشناسم .گفت ’’ :يادت هست كه در مسجد

در انتظار رأي دادگاه

گوهرشاد سخنراني مي كردي؟‘‘ گفتم :آري! گفت ’’ :من همان كسي هستم

بعد از رفتن به دادگاه كه جريان و چگونگي آن در بخشهاي مختلف

كه درآنجا بغل دست توايستاده بودم ،بعد فهميدم كه اشتباه كرده ام و از

گذشت ،من همچنان در انتظار اعالم رأي دادگاه بودم .چند ماه گذشت و

اينكار توبه كردم ‘‘.گفتم :خوب خدا خيرت بدهد كه توبه كرده اي .بعد

هنوز از آن خبري نبود .گرچه نمي شد به رأي دادگاهها هم اطمينان داشت

گفت ’’ :آقاي جعفري چرا دنبال بني صدر رفتي؟ اگر با ما آمده بودي ما ترا

چون همه چيز در حال تغيير و تبديل بود با وجود اين ،اعالم آن براي

نخست وزير ،وزير و وكيل مي كرديم ‘‘.جواب دادم :فعال كه مسأله تمام

زنداني مهم بود و حداقل تا حدودي از سرنوشت خودش مطلع مي شد .تا

شده است و من در دست شما هستم .بعد گفت ’’ :افرادي نظير شماها به

من در زندان بودم به هيچ يك از رأي هاي دادگاههاي انقالب نمي شد

اطرافيان بني صدر وجهه اسالمي مي داديد و ماگرفتار افرادي مثل تيپ

اعتماد كرد .وقتي مردي در رابطه با مسايل سياسي و عقيدتي زنداني مي

شماها بوديم ‘‘.بعد از اين حرفها باز دست مرا گرفت وشروع به چرخاندن

شد و بعد به دادگاه مي رفت ،در مورد احكامي كه اعدام بود درنگ نمي

كرد و به طبقه همكف برد .در راهرو دادسرا ناگهان ايستاد و با شخص

كردند ولي در مابقي موارد تا زمانيكه آزاد مي شدند ،نمي توانستند به

ديگري شروع به صحبت كرد و گفت ’’:اين( يعني من) دروغ مي گويد و

احكام خود مطمئن باشند .براثر كوچكترين حادثه اي و يا دستگيري شخص

هنوز التقاطي و مجاهد است! ‘‘.باشنيدن اين حرف گفتم :چشمم كه بسته

جديدي و… حكم تجديد نظر مي شد و ممكن بود كه وضع وي بدتر شود.

است كه به شما بگويم مجاهد هستم و يا نيستم .يكمرتبه گفت’’ :چشمت را

دوران زندان پر از تنش و دلهره بود و تن زنداني مي لرزيد و دعا مي كردكه

باز كن!‘‘ وقتي چشم باز كردم وي را شناختم .او آقاي محسني اولين

چيز جديدي پيش نيايد كه وضعيت تغيير كند .اشخاصي هم كه حكم مي

بازجوي من در بدو ورود به اوين بود .بعد از روبوسي واحوالپرسي گفتم:
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چراشما اين حرفها را مي زنيد؟ شماكه خوب مرا مي شناسيد و از مواضع

دستشان داد .حكم را كه داد ،ديدم مرا به پانزده سال زندان محكوم كرده

من نسبت به مجاهدين و اعمال و روش آنها مطلع هستيد .بعد كمي

اند و آقاي موسوي هم به دو سال .در آن مرحله آقاي موسوي به خاطر اين

خنديدند و باز چشم مرا بسته و به بند باز گرداندند.

حكم سنگين من ناراحت شد و تا رسيدن به قزل حصار چيزي نگفت .متن
حكم چنين بود:

شبي محسن سگ سبيل از وضعيت زندان قزل حصار صحبت مي
كرد .وي گفت  ’’ :حاج داود رحماني در قزلحصار بندهاي تنبيهي درست
كرده است كه درآنجا در سلولهاي انفرادي در بسته بيش از سي نفر زنداني

تاريخ  0360/4/8شماره م ج 03941

را مدتي در آنها جا مي دهد ‘‘.من كه اين مطلب برايم غير قابل باور بود ،هر

جمهوري اسالمي

چه فكركردم كه چطور مي شود در يك سلول انفرادي دويست و هفتاد در

دادستان انقالب اسالمي مركز

كنم .به وي گفتم كه يك چنين چيزي ممكن نيست .در جواب گفت ’’ :اگر

سرپرست بند ،در مورد زنداني محمد جعفري ،فرزند حاجي.

يكصد و شصت سانتيمتري بيش از سي نفر را جا داد ،نتوانستم آنرا درك
زنداني نامبرده در تاريخ  60 /4/6در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي

به آنجا رفتي آنرا خواهي ديد ‘‘.وقتي به قزلحصار منتقل شدم خودم آنها را

مركز به پانزده سال حبس تعزيري محكوم و تاريخ خاتمه محكوميت وي

به چشم ديدم كه در جاي خود شرح آن خواهد آمد.

 0315/9/94ميباشد .الزم است يك روز به تاريخ پايان محكوميت ،دفتر

باز شبي در اطاق چهار نشسته بوديم و به اخبار تلويزيون گوش مي

زندان به بايگاني اطالع تا نسبت به آزادي وي اقدام شود.

كرديم ،ناگاه تلويزيون اعالم كرد كه عده اي از سران مجاهدين در كامرانيه
در خانه هاي تيمي خود در درگيري با پاسداران اسالم كشته شدند .كشته

داديار زندان اوين

شدگان عبارتند از :ضابطي ،باباخاني ،تدين و همسرش و… اين درحالي بود

بايگاني دادسراي انقالب اسالمي مركز

كه حاج ضابطي پدر ضابطي و حاج باباخاني به علت مجاهد بودن پسرانشان
در همان اطاق در بازداشت بودند .بعد از چند لحظه اي اين دو پدر آهي

فصل هفتم

كشيدند .آقاي حاج ضابطي گفت ’’ :آقاي جعفري من هم در زمان شاه بجرم
مجاهد بودن پسرم بازداشت شدم و هم در اين رژيم اسالمي .آن موقع در
انتقال به زندان قزل حصار

زمان شاه وقتي من از زندان آزاد شدم بعضي از اين سردمداران امروزي
چقدر از پسرم بخاطر مجاهد بودن ،تعريف و تمجيد مي كردند و بخاطر

همانطور كه قبال نوشتم من در اواخر ديماه و يا اوايل بهمن ماه سال 60

داشتن چنين فرزندي در همه جا مرا صدر نشين مي كردند و امروز من

به دادگاه كه مشروح جريان و ساير مسايل جنبي آن گذشت ،احضار شدم.

پيرمرد به خاطر جرمي كه اگرهم باشد پسرم مرتكب شده است بايد

اما هنگامي كه حكم را به من ابالغ كردند تاريخ دادگاه را  60/4/6ذكر كرده

شكنجه و زجر ببينم و دراين سن و با حالت بيماري در زندان بسربرم‘‘.

بودند .بعد از ابالغ احكام ،ما را با صف به حياط زندان اوين بردند ،درآنجا

عالوه بر اين دو پدر مجاهد ،حاج كبيري و حاج ذاكر نيز به خاطر مجاهد

عده اي ديگر را نيز از بندهاي ديگر آورده بودند .دو اتوبوس آوردند و اين
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عده را كه جمعا هفتاد هشتاد نفر ميشدند به قزل حصار انتقال دادند.

بودن همسرانشان در بازداشت بسر مي بردند .حاج كبيري پسر هشت ،نه

در قزل حصار ما را به واحد يك بردند و درآنجا به داخل سالن بزرگي

ساله اش را نيز آورده بودند كه با پدر در همان بند ما بود .هر دوي خانمها را

كه گفته ميشد قبال باشگاه زندان بوده است هدايت كردند .اين سالن به

نيز اعدام كردند.
 5ـ  6ماهي از رفتن به دادگاه گذشته بود و هنوز از وضعيت دادگاه

اندازه اي بزرگ بود كه همگي ما در يك گوشه آن اطراق كرديم .جز در

خبري نبود .در اين مدت آن جوان كرد از سرپرستي داخل بند عوض شد و

اوقات غذا كه از بيرون غذايي مي آوردند ،ديگر كسي به سراغ ما نيامد تا

بجاي وي شخصي بود بنام داود كه جوان خوبي بود و چاپخانه دار بود ،آمد.

اينكه چند روز بعد سر وكله حاج داود و پاسدارانش پيدا شد .براي ما مبهم

او هم از بند رفت و مرد ميان سالي سرپرست داخلي بند شد بنام حاج ناصر

بود كه چرا در اين چند روز كسي به ما سر نزده و ما را به امان خدا رها

بختيار .وي در خيابان عباس آباد بنگاه اتومبيل فروشي داشت .همه وي را

كردهاند.
چون ما را روز پنجشنبه به قزل حصار انتقال دادند و تا دوشنبه كسي

مي شناختند و از مريدان آيت الـله طالقاني بود.
از تيرماه سال  60شروع كردند به تدريج كساني را كه به دادگاه رفته

به سراغ ما نيامد ،بعدا متوجه شديم كه علت آن بوده است كه در روز جمعه

اند ،احكامشان را اعالم كنند وآنها را به قزل حصار منتقل سازند .در مرداد

همان هفته ،آيت الـله صدوقي را مجاهدين ترور كرده اند و اين مدت حاج

ماه سال  60بود كه روزي حاج ناصر و چند نفر ديگري كه با بيرون رابطه

داود در قزل حصار نبوده است.

داشتند و آمد و رفت مي كردند ،از احكام عده اي ،چند ساعت قبل از اعزام

حاج داود رحماني كه سرپرست واحدهاي انقالب زندان قزل حصار بود

به قزلحصار مطلع شده بودند .وقتي به داخل بند آمدند به آقاي جمال

قبال شغل آهنگري داشته و از بچه هاي دروازه دوالب بوده است .شخصي

موسوي خبردادند كه حكم تو دو سال است و بوي تبريك گفتند كه يك

بيسواد ولي با حافظه اي قوي بود .يك بار كه زنداني را مي ديد ،در ذهنش

حكم جزيي دارد و او هم خيلي خوشحال شد .بمن هم گفتند كه حكم شما

نقش مي بست و ديگر هميشه او را به ياد داشت.

نيز آمده بود ولي ما نتوانستيم بفهميم كه چند سال حكم گرفته اي .اينها

بعد از اينكه حاج داود وارد باشگاه شد ،اول نگاهي به همه اين

فهميده بودند .احساس كردم كه حكم سنگيني بوده و نخواسته اند كه اين

زندانيان جديد انداخت و بعد از اينكه سريع همه را ورانداز كرد و تعدادي را

چند ساعت كه به انتقال مانده است مرا ناراحت كنند .سر انجام حدود
ساعت  9بعد از ظهر اسامي عده اي را خواندند و گفتند كه با كليه وسايل

 1زندان قزل حصار داراي سه واحد0و9و 3است كه هرواحد آن شامل چهارده تا
شانزده بند است كه تعدادي از آنهابندهاي بزرگ شامل 94تا95اطاق است و بندهاي
كوچك حدود ده تا دوازده سلول دويست و هفتاد در يكصد وشصت سانتيمتري
است .در آن زمان واحد  9اين زندان در اختيارشهرباني و واحدهاي يك و سه در
اختيار دادستاني انقالب بود.

آماده شوند .ما با همه ي بچه ها خداحافظي كرديم و آماده شديم .وقتي دو
باره همه را براي حركت صدا زدند و به بيرون بند يعني حياط اول واحد 399
آمديم در آنجا آقاي حاج رضا صادقي مسئول واحد ،احكام همه را به
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بنام صدا زد وتعدادي هم خودشان بلند شدند و گفتند كه حاج آقا ما

كمي استراحت مي كردند .شما كه اينها را مي خوانيد همچنانكه وقتي من

برگشته ايم .بعد گفت شماها كه قبال اينجا بوده ايد به بندهاي خودتان

اول بار در اوين از وجود يك چنين سلولهايي در قلمرو تحت سلطه ي حاج

برگرديد .اين عده همراه پاسداران به بندهاي سابقشان برگردانده شدند .ما

داود رحماني مطلع شدم ،باورم نمي شد كه يك چنين بندهاي تنبيهي

در اين چند روز كه در باشگاه بوديم وسيله كساني كه قبال در قزلحصار بوده

وجود داشته باشد و چگونه ممكن است اين عده در يك چنين سلولي به

اند مطلع شديم كه در اينجا بندها را به بندهاي گروهكي و غيرگروهكي

ابعاد دو و نيم در دو و هفتاد در يك و شصت متر حتي يك روز بسر ببرند؟

تقسيم كرده اند و يكي دو بند كه مخصوص افراد غير گروهكي بود در واحد

اما اين واقعيتي است كه بسياري از زندانيان با گوشت و پوست خود آنرا

سه قرار داشت و از شرايط مناسبتري برخوردار بود.

لمس كردهاند.

بدين لحاظ اكثرا ميل داشتند كه به بندهاي غير گروهكي بروند .بعد از

بر اثر شكايتهايي كه به آقاي خميني در مورد شرايط بد زندان ها شده

آنكه آن عده اي كه قبال در قزلحصار بودند ،رفتند ،حاج آقا گفت كساني كه

بود ،ايشان هيئتي را به سرپرستي آقاي سيد محمود دعايي سرپرست

غيرگروهكي هستند دست بلند كنند .عده اي و از جمله من دست بلند

روزنامه اطالعات براي بازديد شرايط زندان فرستاد .برايم نقل كردند كه

كرديم .از تك تك ما پرسيد پرونده شما در چه رابطه اي است و آنها جواب

آقاي دعايي به بند مجاور ما كه شرايط مشابهي داشت رفته بود .از قضا روز

مي دادند .وقتي نوبت به من رسيد جواب دادم كه در رابطه با روزنامه انقالب

قبل روزنامه اطالعات مطلبي را در مورد سلولهاي زندان مصر نوشته بود كه

اسالمي و بني صدر است .حرفي نزد و رد شد .بعد از ده دقيقه اي آقاي

درآن مطلب آمده بود ’’ :رژيم خونخوار ضد اسالم و ستمگر و ظالم مصر در

جمال موسوي هم كه اول نگفت من گروهكي نيستم بلند شد و گفت’’ :

سلولهاي يكنفره چندين نفر را انداخته است! ‘‘.يكي از بچه ها وقتي آقاي

حاج آقا من هم گروهكي نيستم ‘‘.گفت ’’ :خوب پرونده شما درچه رابطه اي

دعايي براي بازديد آن بند مي رود مي گويد ’’ :آقاي دعايي شما مي نويسيد

است؟‘‘ آقاي موسوي جواب داد ’’ :در رابطه با بني صدر است ‘‘.حاج آقا

كه در زندان هاي رژيم مصر ،در سلولهاي انفرادي چندين نفر را به بند

گفت ’’ :بنشين ،بني صدر مادر گروهكها بود ‘‘.و بدين ترتيب هر دوي ما را

كشيده اند .حاال ببينيد كه در همين سلولهاي انفرادي جمهوري اسالمي

به بندگروهكي تنبيهي بردند كه فكر كنم بند چهار واحد يك بود .وقتي ما

چنين عده زيادي جاي داده اند ‘‘.آقاي دعايي هم در پاسخ مي گويد ’’ :ما

را به داخل بند تحويل دادند تعدادي از كسانيكه در اوين هم بند ما بودند

هم براي همين مسأله به اينجا آمده ايم و انشاالـله درست خواهدشد‘‘.
بسياري از زندانيان را چند ماهي در يك چنين سلولهاي در بسته و

نيز در آنجا بودند.

باآن شرايط نگاهداري مي كردند كه بسياري از آنها دچار بيماريهاي مختلف
بندهاي تنبيهي

پا ،درد مفصل و مانند اينها ميشدند .چون كسي كه چندين ماه متوالي نه

حاج داود ،من و جمال و عده اي ديگر را به بندهاي تنبيهي فرستاد.

جاي نشستن ،نه جاي پا درازكردن ،نه جاي خوابيدن و يا دراز كشيدن

بندهاي تنبيهي ،بندهاي كوچكي بودند كه هركدام از آنها ده تا دوازده

درست داشته باشد ،معلوم است كه چه بر سرش خواهدآمد .خودم حدود

سلول انفرادي دويست هفتاد در يكصد و شصت سانتيمتري داشت .يك

يك ماه در يك چنين شرايطي بسر بردم.

راهرو در وسط سلولها بود و در دو طرف راهرو ،سلولهاي انفرادي قرار

براي استحمام نيز هفته اي يكبار به هر نفر چند دقيقه وقت داده مي

داشتند .در يك طرف هفت سلول و در طرف ديگر پنج سلول و دستشويي

شد .اگر رابطه فردي با مسئول داخلي بند حسنه بود ،ممكن بود وقت

قرار داشت .در اين بندهاي تنبيهي ،افراد در سلولهاي در بسته زندگي مي

بيشتري و يا دفعات بيشتري در اختيارش بگذارند .براي كساني كه يك

كردند و روزي سه نوبت آنها را براي قضاي حاجت و گرفتن وضو از سلول

چنين شرايطي را خود نديده باشند ،درك آن بسيار مشكل است.

خارج و جداگانه بچه ها را به دستشويي مي بردند و به هرسلولي براي اين

در اين سلولهاي تنبيهي همه گونه افراد سالم ،بيمار  ،پير و در سنين

كارها حداكثر ده تا پانزده دقيقه وقت مي دادند و بچه ها مجبور بودند كه به

مختلف چهارده پانزده ساله تا پنجاه شصت ساله و بيشتر وجود داشت كه

سرعت به توالت بروند و سريع ساير كارهاي خود را انجام دهند .البته براي

در بين آنها بيمار قلبي و زخم معده اي نيز ديده مي شد.

اوقات نماز وقتي را اختصاص داده بودند كه بچه ها را از سلول بيرون مي

در زندان قزلحصار ،آقاي حاج داود رحماني عالوه بر اين سلولهاي

آوردند .صبحها هم كه مراسم صبحگاهي اجرا مي كردند ،بچه ها را به

تنبيهي ،سلولهاي مخوفتر ديگري درست شبيه به تابوت و به همان اندازه

خواندن سرود و دعا وادار مي كردند .همه در راهرو مقابل سلولهايشان به

درست كرده بود .در يك چنين سلول تابوت مانندي كساني را در آن جاي

صف ايستاده سرود و دعا مي خواندند .به بعضي از سلولهاييكه كمتر تحت

مي دادند كه دربند مشكلي پيش آورده بودند و يا بعضي از چيزهايي را كه

نظر بودند حدود نيم ساعتي بيشتر يا كمتر وقت داده مي شد كه در راهرو

وي از آنها مي خواست اعتراف نمي كردند و يا بهر دليلي قصد داشت به

قدم بزنند يا بايستند .با بعضي افراد كمتر سختگيري مي كردند .من و جمال

حساب آنها برسد وآنها را تحت شكنجه قرار دهد .يك چنين افرادي را

از جمله كساني بوديم كه كمتر به ما سختگيري مي شد .وقتي ما را ازسلول

براي چند روز به اين تابوتها منتقل مي كردند وآنها را مثل يك مرده در اين

بيرون مي آوردند ،گهگاهي چشم پوشي مي كردند و اجازه مي دادند كه

سلول نگاه مي داشتند.

ساعتي را در راهرو بنشينيم كه اين خود در يك چنين شرايطي نعمتي بود.
علت وجودي بندهاي تنبيهي

با چشم خودم سلولهاي دربسته اي را ديدم كه سي نفري را درآن
جاي داده بودند .من و جمال در سلولي بوديم كه  94نفر درآن بودند .در اين

براي من و بسياري از زندانيان ديگر ،اين سئوال مطرح بود كه وقتي

سلولهاي دربسته يك تخت فلزي سه طبقه وجود داشت كه طبقه اول آنرا

مي گويند بند تنبيهي يعني اينكه فردي در زندان خالفي كرده باشد و براي

برداشته بودند و در زيرآن كف زمين افراد زنداني كتابي بهم چسبيده و يا

مجازات كردن و تنبيه وي او را به اين بندها تحويل دهند .كساني كه نظير

روي پاي بكديگر مي نشستند و غذا مي خوردند .در طبقه دوم دو نفر و

ما مستقيم از اوين به اينجا انتقال پيدا كرده ايم ،چه خالفي مرتكب شده

طبقه سوم سه نفر مي نشستند و يا نشسته مي خوابيدند .سلولها پنجره اي

ايم كه به زعم حاج داود بايد مدتي را در بندهاي تنبيهي بگذرانيم و در

نيز داشت كه يك نفر در داخل آن مي نشست .عده اي هم در مابقي فضا

واقع دوره اي را درآنجا ببينيم؟ سرانجام روزي اين مسأله برايم حل شد.
بهداري و دستگاه اداري و مديريت زندان در واحد سه قرار داشت.

مي ايستادند وبه نوبت هركدام مدتي در زير طبقه اول كه برداشته بودند
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روزي من بشدت دندانم درد گرفت .به مسئول بند مراجعه كردم .او هم مرا

ورزش كنند .وجود حياط براي هواخوري و قدم زدن براي يك زنداني نعمت

به اتفاق عده اي ديگر كه براي دندانپزشكي ثبت نام كرده بودند ،براي

بزرگي است كه گذراندن وقت درآن بسادگي انجام مي گيرد .يكي دو ماهي

معاينه دندانها به واحد سه فرستادكه ده پانزده نفري بوديم .وقتي به واحد

كه در اين بند بوديم ،حكم آزادي آقا جمال رسيد و وي آزادشد .به او دو

سه رفتيم و به دندان پزشكي وارد شديم سر وكله حاج داود هم در آنجا

سال محكوميت داده بودند كه با گذراندن حدود يكسال آن ،وي را عفو

پيدا شد و آمد پيش ما .يكي از بچه ها از حاج داود پرسيد ’’ :حاج آقا ،اين

كردند.

بندهاي تنبيهي را براي كساني كه در بندها مرتكب خالفي مي شوند و يا در

پدرآقاي موسوي ،سيد محمد ،واعظ مشهوري بود كه در رژيم شاه

نظم بند اخالل مي كنند ساخته ايد؟‘‘ حاج داود جواب داد ’’ :بله درست

صاحب نفوذ بود و با آقاي فلسفي نيز رابطه اي حسنه داشت .حتي زمانيكه

است ‘‘.سپس آن جوان گفت ’’ :پس ما چه خالفي كرده ايم و مرتكب چه

آقاي خميني در نجف بود ،همين آقاي موسوي واعظ ،كار گذرنامه خانم

اشتباهي شده ايم كه به محض ورود به قزلحصار ،شما ما را به بندهاي

خميني را درست مي كند و خانم خميني تحت نام خانم مصطفوي گذرنامه

تنبيهي فرستاده ايد؟ ‘‘.حاج داود گفت ’’ :تومي داني كه من براي چه شما

مي گيرد و به نجف سفر مي كند و به آقاي خميني مي پيوندد .به همين

را به اين بندها فرستاده ام؟ براي اينكه با چشم خود ببينيد كه اين

علت از بدوكار ،پدرش طي نامه اي به او خبرداده بود كه نگران مباش،

سلولهاي در بسته وجود دارد و عده اي نيز درآن هستند .وقتي به بندهاي

بزودي آزاد مي شوي .آقاي فلسفي به احمدآقا سفارش كرده بود .به همين

عمومي رفتيد ديگر فيلتان ياد هندوستان نمي كند .سرتان را پايين مي

علت بازجوها خيلي به پايش نمي پيچيدند و قصد سنگين كردن پرونده اش

اندازيد و زنداني خود را مي كشيد .حواستان جمع است و دست به كارهاي

را نداشتند .حتي در يك نوبت كه از من در مورد يكي دو مطلب در روزنامه

خالف نمي زنيد .علت اصلي اين كار اين است‘‘.

سئوال كردند ،چون موسوي سردبير روزنامه بود و من در جريان آن نبودم

مالحظه كنيد كه اين نه تنها استدالل آقاي حاج داود رحماني

گفتم كه از سر دبير روزنامه بپرسيد ،در جواب بمن گفتند كه حرف نزن .با

سرپرست زندان قزلحصار است بلكه آقاي خميني ،آقايان خلخالي و گيالني

وجود همه ي اين اطمينانها او برايم نقل كرد ’’ :روزيكه مرا به دادگاه بردند،

قاضي القضات ،آقاي الجوردي دادستان انقالب اسالمي مركز و… همين

آقاي گيالني با زبان خيلي دوستانه با من صحبت كرد .بعد از ختم دادگاه نيز

استالل را دارند .وقتي در همان اوايل انقالب اعتراض شد كه چرا بدون

بمن گفت ” :آقا جمال ،مي خواهي با خانمت صحبت كني؟“ من گفتم آري!

دادگاه چهار نفر از امراي رژيم گذشته را تيرباران كردند درجواب گفت’’ :

آقاي گيالني به همسرم تلفن كرد و به اوگفت كه اين آقا جمال را نصيحت

مجرميت اينها ثابت است ،فقط مي بايست براي دادگاه احراز هويت مي

كنيد .بعد هم خودم با خانم صحبت كردم .ولي چون در بعضي مواردآقاي

شد ‘‘.و يا اينها كه مي گويند مكتبي! زنشان برآنها حرام است.

گيالني بعضي از كساني را كه مي خواسته حكم اعدام بدهد ،اجازه مي داده

وقتي آقاي خلخالي مورد سئوال واقع شد كه چرا بعضي كسان را

است كه در همان جلسه با خانواده اش صحبت بكند و اين تلفن در واقع

بدون دقت در پرونده اشتباهي اعدام كرده است ،در جواب گفتن’’ :اينها را

بمنزله ي آخرين ديدار با خانواده بوده است .جمال مي گفت ’’ :وقتي آقاي

كه اعدام كرده ام اگر اشتباهي بوده است كه به بهشت مي روند و اگر

گيالني گفت كه مي خواهي با خانمت صحبت بكني با وجودي كه هم احمد

درست بوده است كه حكم اجرا شده است‘‘.

آقا و هم آقاي فلسفي قول داده بودند كه به زودي آزاد مي شوي برق سه
فاز از من پريد و سخت وحشت كردم و فكر كردم شايد مي خواهند مرا

آقاي الجوردي هم خطاب به بيش از دوهزار نفر گفت ’’ :همه ي شما

اعدام كنند‘‘.

مهدور الدم هستيد‘‘.
و آقاي محمدي گيالني قبل از اينكه خود اينجانب ،از خود دفاعي

يكي از روزها كه درحياط با يك نوجوان كه قبال او را مي شناختم و

كرده باشم و يا پرونده را بدرستي خوانده باشد گفت ’’ :اين كه شما مفسد و

حاال از هواداران مجاهدين شده بود ،قدم مي زديم ،دربين حرفهايش بمن

محارب و باغي هستيد بر دادگاه محرز است‘‘.

گفت ’’ :آقاي جعفري ،خدا پدر اين شاه را بيامرزد ،اگر او اين زندانها را

نقل مي كردند وقتي آقاي الجوردي بر اثر پا فشاري آقاي منتظري از

نساخته بود ،اينها ما را در طويله نگاهداري مي كردند ‘‘.بعد از آزاد شدن

دادستاني انقالب اسالمي مركز بركنار شد ،عده اي زنداني كم آورده بود.

آقاي جمال موسوي يكي دو ماهي نگذشته بود كه روزي آمدند ،من و عده

يعني اينكه اين عده را بدون اينكه دادگاه ببرد ،خود در زير شكنجه و يا به

ديگري را به بند 9واحد سه انتقال دادند.

طريق ديگري كشته بود كه وقتي زندان را تحويل ميداده است ،ليست
بند 9واحد 9

زندانيان تحويل گرفته شده با ليست موجود مطابقت نميكرده است.

اين بند درآن زمان به خاطر شرايطي كه داشت از بهترين بندها بود.

مالحظه مي كنيد كه يك چنين طرز تفكري ازرأس تا ذيل رژيم برقرار

تركيب بند مخلوطي از ساواكيها ،امراي ارتش ،بني صدري ها ،روحاني،

است.

سارق مسلح ،مالي ،مقامات لشكري و كشوري رژيم گذشته بود .البته تك و
انتقال به بند  7واحد يك

توك افراد گروهكي نيز در آن ديده مي شد .درمجموع خود بند يك بند

من و جمال را حدود بيست و چهار تا بيست و هفت روزي در بند

غيرگروهكي و يكي از بندهاي بزرگ زندان قزلحصار به شمار مي رفت كه

تنبيهي نگاه داشتند و بعد از آن ما را به بند 1واحد يك انتقال دادند .از نظر

حياطي بزرگ براي هواخوري و قدم زدن داشت .حياط اين بند حدود

ساختماني بعضي از بندهاي عمومي نيز نظير همين بندهاي تنبيهي بود ،با

يكهزار متر مربع بود كه در وسط آن يك حوض و درحاشيه هاي آن باغچه

اين تفاوت كه درآن بندها در هر سلول هشت تا دوازده نفر بودند و از اين

هايي قرار داشت .قدم زدن در اينجا وقتي خالي ازآنتن بود خيلي خوب و

عده شش تا هفت نفر در سلول و مابقي در كريدور سلول مي خوابيدند ولي

مطبوع بود .بعضي مواقع كه مجاز بود ،عده اي از بچه ها زود بيدار مي شدند

ازنظر جيره و ساير مسايل جزو ابوابجمعي آن سلول بودند.

و درحياط به ورزش همگاني مي پرداختند.

عالوه برآن و مهمتر از همه داراي حياطي بود كه بچه ها در طول روز از

در اين بند ،عده اي از دوستان ما از جمله پرويز  ،مصطفي ،فرشيد و

ساعت  9صبح تا  5بعد از ظهر مي توانستند ازآن استفاده كنند ،قدم بزنند،

مجيد بودند .وقتي ما را تحويل بند دادند ،مسئول بند ،ما را به اطاقهاييكه

درهواي آزاد بنشينند و يا بعضي مواقع اگر امكانات ورزشي موجود بود،

جا داشت تقسيم كرد .مرا به اطاق 99كه اطاقي بزرگ بود تحويل داد .اين
59

اطاق  05نفره بود( يعني  5تخت سه نفره داشت) .عده اي هم كف اطاقها مي

احساس كردم نبايستي اين ها ،حرفهاي خود وي باشد .زيرا اين جوان كه

خوابيدند و به نوبت هنگامي كه شخصي آزاد مي شد و يا به جاي ديگر

در رابطه با سرقت دستگير شده است فرد بي اطالعي است و به خاطر مطلع

منتقل مي گرديد و تخت خالي مي شد به كساني كه دركف اطاق مي

شدن از مسايل سياسي نيست كه بخواهد سئوال كند .به او گفتم كه اين

خوابيدند داده مي شد .مسئول اين بند آقاي دكترحميد جرايدي بود .وي

مسايل به شما چه ربطي دارد؟ بازجو هستي كه اين سئوالها را مطرح مي

در رابطه با جاسوسي براي آمريكا دستگير شده بود و بطوريكه خودش

كني؟ سئوال در مورد بني صدر و پرونده من به چه درد تو مي خورد؟ .وي

برايم نقل كرد :در آمريكا درس اقتصاد خوانده بود .زماني كه درآنجا

وقتي چنين ديد ،حرف را عوض كرد وگفت ’’ :هدفم اين بود كه چون شما

مشغول تحصيل بوده مأموران سازمان ” سيا “ در لباس نماينده كمپانيهاي

يك فرد مذهبي و مطلعي هستي ،مي خواهم بعضي از مسايل عقيدتي را از

تجاري با وي رابطه برقرار مي كنند و از وي مقاله اقتصادي طلب مي كنند.

شما بپرسم و شما آنها را توضيح بدهيد ‘‘.گفتم عيبي ندارد ،هرسئوالي كه

وي مقاله اي به آنها مي دهد وآنها به عنوان پاداش و اينكه مقاله وي براي

در رابطه با مذهب داري مي تواني در موقع هواخوري ،وقتي كه قدم مي

آنها ارزشمند بوده است چهار صد ،پانصد دالر به وي مي دهند .آنها مرتب

زنيم مطرح كني و منهم تا جاييكه اطالع داشته باشم برايت توضيح خواهم

از وي مقاله مي خواهند و بابت زحمات وي به او كمك مالي مي كنند كه اين

داد .چند جلسه اي در حياط بعضي از مسايل ديني رامطرح كرد و من آنها

كمكها در زمان دانشجويي براي وي بمنزله بارقه ي اميدي بوده است .اين

را توضيح دادم .چندي بعد در اطاق صحبت از اين جوان شد .من گفتم مثل

كار يكي دو سال ادامه پيدا مي كند .بعد به وي مي گويند كه آنها عضو” سيا

اينكه اين آدم درستي نيست .آقاي جرايدي گفت ’’ :وي يكي از آنتن ها

“ هستند و مايلند كه همكاري با وي ادامه پيدا كند .او هم قبول ميكند و

است ‘‘.من به او گفتم :پس چرا قبال مرا در جريان نگذاشتيد؟ .آقاي

بعد از اينكه به ايران برمي گردد در وزارت دارايي استخدام ميشود و كارش

جرايدي در جواب گفت ’’ :ما از همان اول ديديم كه حواست جمع است و

در قسمت فروش نفت بوده كه در اين رابطه با آنها همكاري داشته است.

چون آنروز دُم او را قيچي كردي ديگر ضرورتي نديديم كه چيزي به تو
بگوييم .و فكر مي كرديم كه خودت مطلع شده اي كه وي آنتن است‘‘.

در اين اطاق عالوه برآقاي جرايدي آقايان ،دكترخسروپور از
كارشناسان باز نشسته سازمان برنامه و بودجه ،دكتر جناب مدير كل اداره

تجربه هاي به بند کشيده

هشتم ساواك در امور كشورهاي خليج فارس ،مهندس غفور يوسفيان از
كارشناسان شركت ملي نفت ايران و يكي از مشاوران جمشيد آموزگار وزير

در طول مدتي كه من در زندان جمهوري اسالمي بسر مي بردم به

اقتصاد و دارايي كه در وين هنگام اجالس اوپك همراه ساير وزرا اوپك

متخصصين و افراد با تجربه زيادي از رژيم گذشته برخوردم كه به داليل

وسيله كارلوس به گروگان گرفته شده بود ،شهرياري كه در رابطه با سرقت

واهي و يا ناچيز به بند كشيده شده بودند وكشور را از تخصص و تجربه هاي

مسلحانه دستگير شده بود ،يكي دو نفر از جبهه ملي و عده ديگري زنداني

ذيقيمت آنها محروم كرده بودند .يك چنين عملي از نگاه يك دولت ملي و

بودند .وقتي وارد اين اطاق شدم كسي را نمي شناختم .آقاي جرايدي بچه

مردمي ،حكومتي كه به منافع ملت مي انديشد يك عمل ناپسند و غيرملي
است .مرحوم مهندس بازرگان كه درحكومت ملي دكتر محمد مصدق رئيس

هاي اطاق را بمن معرفي كرد و متقابال مرا به آنها.
در بند هم بچه هاي گروه ما گفته بودند كه آقاي جعفري مدير روزنامه

هيئت مديره خلع يد از انگليسيها بود نقل كرد ’’ :وقتي ما به آبادان رفتيم و

بوده و رابطه نزديك با آقاي بني صدر داشته است .اول بچه هاي خودمان به

انگليسيها را بيرون كرديم ،شعار ما با مردم خودمان اين بود :بيگانه رفت،

اطاق آمدند و با من احوالپرسي و روبوسي كردند و از ديدن يكديگر بسيار

بيگانه پرست رفت .حال بياييد با هم يگانه باشيم .و با اين شعار دو باره چرخ

خوشحال شديم ولي در طول زمانيكه در اين بند بوديم به علت وجود اناتين

شركت نفت را به راه انداختيم و همه نيز چون ديدند بيگانه رفت و كار براي

خيلي با هم رابطه نزديك برقرار نمي كرديم چرا كه اين احتمال وجود

خودمان است ما را ياري و مساعدت كردند ‘‘.اما براي قبضه كردن قدرت و

داشت كه گزارش كنند ،اينها باهم توطئه مي كنند .در آن زمانها جو براي

استقرار ديكتاتوري واليت فقيه و يا هرنوع ديكتاتوري ديگركه در آن

اينگونه مسائل خيلي آماده بود و آنتن بازي بقدري رايج بود كه يكي از آنتن

اساس بر ،برقراركردن رابطه بجاي ضابطه است ،روشي جز حذف افراد اليق

ها گزارش كرده بودكه فالن امير ارتش و بهمان سرهنگ با هم در رابطه با

و مدير و گماردن افراد نااليق ،چاپلوس و بله قربان گو وجود ندارد و

شاه صحبت مي كردند .آقاي حاج داود به آنها جواب مي دهد :بگذاريد اين

همچنانكه در تمام رژيمهاي توتاليتر و ديكتاتوري چنين روشي برقرار بوده

پيرمردها در رابطه با گذشته خودشان خوش باشند ،اينها به همين حرفها

وخواهد بود .اين افراد به بندكشيده شده جرمشان بيشتر اين بوده است كه

زنده هستند.

در بدو امر بله قربان گو نبوده ،يا به تير حسد حاسدان و كينه توزان گرفتار

معمول است كه وقتي افراد جديدي وارد بندي مي شوند ،عده اي از

آمده اند و يا گرفتار تير كساني شده بودند كه مي خواستند كشور را با

زندانيان آن بند مي آيند و در رابطه با وضعيت و ساير مسايل از وي

تسبيح و صلوات اداره كنند .اگر بخواهم در رابطه با اين افراد كارآمد و

سئوالهايي مي كنند .بعضي ها به قصد گرفتن خبر و رد كردن آن به بيرون

مجربي كه از متختصصين كشوري و لشكري بودند مطلب بنويسم خود

ولي بيشتر به قصد زياد كردن اطالعات خود و يا مطلع شدن از جريانهاي

كتاب قطوري خواهد شد و از حوصله اين مطلب خارج است .فقط در اينجا

گذشته .از اين ديدگاه زندان بهترين محل براي تبادل اطالعات و فراگيري

بچند نمونه از اين افراد كه در اطاق ما بودند بعنوان مثال اشاره مي كنم:

بعضي از مسايل و انتقال تجربه ها بيكديگراست .افرادي خام و ساده ،وارد
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اين زندانها مي شوند و پس از چند سالي كه درآنجا بسر مي برند پخته

اين فرد يكي از متخصصين با تجربه شركت نفت بود .در زمان جمشيد

وكاركشته مي شوند و بسياري از آنها در زمينه هاي مورد عالقه خود ريزه

آموزگار كه وزير اقتصاد و دارايي بود ،وي مشاور وزير در امور نفت بوده

كاريها و فنون را از افراد مختلف ياد مي گيرند.
يكي از روزها وقتي از هواخوري به اطاق برگشتم آقاي شهرياري ،آن

است و هنگامي كه براي شركت در كنفرانس وزراي نفت كشورهاي عضو

جوان سارق در طبقه سوم تخت نشسته بود .به من تعارف كرد كه بيا

اوپك به وين سفر كرده بود ،جزو كساني بود كه وسيله كارلوس به گروگان

بنشين .من هم رفتم و دركنار وي نشستم .بعد از كمي احوالپرسي و تعارف

گرفته شدند .وي اطالعات وسيعي در مورد نفت و انرژي داشت .وي نقل مي

شروع كرد از آقاي بني صدر و من سئوالهايي بكند .از نوع سئوالهاي وي

كرد كه ’’ اوپك برنامه اي در دست داشت كه در ظرف ده پانزده سال آينده
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گفتم كه اين فرد بايد خانه ما را ترك كند ‘‘.كه وي نيز آنجا را ترك كرد.

قيمت نفت را به ميزان بشكه اي  35ـ 40دالر بفروش برساند و طرح و بحث
بود كه قيمت نفت را بر اساس تورم جهاني و ساير مواد خام و تكنولوژي كه

هنگامي كه تنها فرزند پسر خود را به آمريكا مي برند ،مخفي شدن

از كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال رشد و جهان سوم مي فروشند،

قرباني فر در منزل آقاي دكتر خسروپور وسيله دوستان آنها لو مي رود و در

محاسبه كند‘‘.از نفوذ ايران در سازمان اوپك و سياست گذاري آن حرف

بازگشت به ايران به جرم شركت در كودتاي نوژه دستگير مي شوند .تا

مي زد .از برنامه هاي مختلفي صحبت مي كرد كه سازمان اوپك تدوين

جاييكه من توانستم استنباط كنم خود دكترخسروپور اطالعي از موضوع

كرده بود تا بصورت قدرتي در آيد كه بتواند در سياستهاي كلي جهان نقش

نداشته ولي در اينكه خانمش تنها از روي دوستي قبلي وي را مخفي كرده

مؤثري داشته باشد .خود وي در آبادان براي اولين بار در پااليشگاه آبادان

ويا واقعا از جريان مطلع بوده است ،برمن ،پوشيده است .اين خانم كه من

پروژه تهيه سوخت هواپيماي جت از نفت را به اجرا در آورده بود و در امور

بعدا وي را در منزلش در تهران مالقات كردم ،خانمي هنرمند و استاد در

نفتي يكي از كارشناسان زبده و با تجربه و ورزيده بود.

آرايشگري ،خياطي و ...بود .به همين دليل وي در بهداري و جهاد سازندگي
اوين جزو توابين بود وكار مي كرد .از مسايل اوين و شكنجه و ...طالعات
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وسيعي داشت .وي نقل كرد :زمانيكه در بهداري اوين كار مي كرد تني چند
را كه در زيرشكنجه درحال جان دادن بودند شاهد و ناظر بوده است.

دكتر جناب مديركل ساواك در امور كشورهاي حاشيه خليج فارس
يعني شيخ نشينيها و عربستان سعودي بود .اين فرد به وضعيت اين

وقتي اين زوج آزادشدند ،ازطرف نخست وزيري با خانم درتماس و

كشورها مثل كف دست خود مسلط بود .از خانواده سعودي و روابط دروني

ارتباط بودند .چند ماهي بعد از آزادشدن ،از نخست وزيري ماشين

دربارآن كشور و رقابتهاي في مابين آنها اطالعات فراواني داشت .وي در

ميفرستند كه خانم را به نخست وزيري ببرد .ظاهرا اين ماشين در راه

زمينه كشورهاي حاشيه خليج فارس صاحب تأليفاتي بود كه بعضي از آنها

تصادف ميكند و خانم از ماشين به بيرون پرت مي شود كه بالفاصله به

بچاپ رسيده است .جرم وي اين بود كه مديركل اداره هشتم ساواك كه

بيمارستان منتقل مي گردد و تا حدود چهارده پانزده ساعتي كه وي زنده

يك اداره برون مرزي است ،بوده است .در آن زمان براي شوراندن مردم

بوده است شوهرش را خبر نمي كنند .بعد از فوت به آقاي خسروپور اطالع

جهت قبضه كردن قدرت ،از شعارهاي كاذب استفاده مي شد و ساواك از

مي دهند كه همسرش بر اثر تصادف فوت كرده است .جالب اينجاست كه

جمله سازمانهايي بود كه هدف نوك پيكان اين شعارها بود .ساواك هشت

درجلسه ختم وي كه درمنزلش واقع در خيابان وزرا كوي ششم ،برگزارشد

اداره داشت كه فقط اداره سوم آن مربوط به امنيت داخلي و اقدام عليه

و من نيز در آن مراسم شركت كردم پاسداري تمام وقت آنجا بود كه آقاي

مبارزين بود وآنچه كه مردم آن را ساواك مي ناميدند همان اداره سوم بود.

دكتر خسروپور بمن گفت ’’ :اين پاسدار ،راننده همان اتومبيل است و خانم

جرمهايي هم كه در اين اداره واقع شده بود مي بايست در يك دادگاه صالح

مرا كشته است ‘‘.بعد از ختم ،تني چند از دوستان آقاي خسروپور گفتند

رسيدگي شود ولي چون هدف ،قبضه كردن قدرت بود مي بايست كه همه

كه ’’ :خانمش را كشتهاند براي اينكه حامل اطالعات زيادي بوده است‘‘.
از اينهم جالب تر اينكه اين آقاي قرباني فر كه عده اي را به خاطر وي

چيز بهم ريخته شود و ويران گردد .به همين علت بود كه مي گفتند در

به شكنجه كشيدند و به حبس ابد و اعدام محكوم كردند ،خود يكي از

اصفهان شعار مي دادند ’’ :گاو آمريكايي اعدام بايد گردد!‘‘
يكي از ساواكيهاي زنداني به من گفت ’’ :ما ساواكيها سه سرنوشت

دالالن جمهوري اسالمي در رابطه با خريد اسلحه و قضيه مك فارلين است.

مختلف در جمهوري اسالمي پيدا كرديم .آندسته از ما كه اول دستگير

اين زوج خانه اي مجلل در خيابان وزرا داشتند كه آقاي خسرو پور خيلي به

شدند ،اعدام گرديدند .دسته دوم كه كمي ديرتر دستگير شدند به حبس

آن عالقه داشت چون بطوريكه مي گفت حاصل دسترنج تمام عمرش بوده

كشيده شدند و دسته سوم كه دستگير نشدند ،بعدا بكار دعوت شدند و

است .برادر همسرش تنها كسي بود كه در مالقاتها به سراغ آقاي دكتر مي

حقوق عقب افتاده شان را نيز پرداخت كردند ‘‘.همين ضد ساواكيها وقتي

آمد .بعد از اينكه خانم دكتر فوت كرد ،چون خود دكتر خسروپور مسن بود

بر اريكه قدرت سوار شدند خود چنان دستگاه عريض و طويل اطالعاتي را

اين برادرخانم و زنش از وي پرستاري مي كردند و حتي روابط او را نيز

بنياد گذاشتند كه آيت الـله منتظري در نامه اي به آقاي خميني نوشت’’ :

كنترل مي كردند و نمي گذاشتند با دوستانش مرتب در تماس باشد .هرجا

ساواك شما روي ساواك شاه را سفيد كرده است ‘‘.آيت الـله منتظري اين

كه مي خواست برود به اين بهانه كه آنها نگران حال او هستند وي را

واقعيت را چه خوب اذعان كرده است كه در ساواك شاه اعمال انجام شده

همراهي مي كردند .بعد از چند تن شنيدم كه خانه را همان برادرخانم از

را به محاكمه و دادگاه مي كشيدند در صورتيكه در اين رژيم اعتقاد و عقيده

چنگش در آورده و وي را راهي آمريكا كرده اند .همه ي زمينه ها را فراهم

مردم را به محاكمه مي كشند و بسياري از محكوميتها به خاطر داشتن

كرده بودند و به اين بهانه كه چون وي قصد دارد برود آمريكا فرزندش را

عقيده و طرز تفكر است.

ببيند ،در اين مدت ممكن است مشكلي پيش آيد و يا خانه را مصادره كنند،
وي را به محضر مي برند و خانه را به آنها منتقل مي كند .آيا مرگ خانم
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دكتر با تصاحب اين خانه رابطه دارد؟ رابطه آن پاسدار كه آقاي دكتر گفت:

يكي ديگر از هم اطاقي هاي ما آقاي دكتر خسروپور بود .وي تحصيل

وي خانمش را كشته است با نخست وزيري و قرباني فر ،با خانم چه بوده

كرده سوئيس در رشته روان شناسي كودك و از باز نشستگان سازمان

است؟ خدا مي داند .در زمينه لشكري نيز افسران بسيار با تجربه بودند كه

برنامه و بودجه بود .در زبان فرانسه بسيار توانا بود و هنگامي كه درسال 63

بداليل جزيي و يا خطاهاييكه مي شد از آنها گذشت به بند كشيده شده

شرايط زندان تغيير كرد و ورودكتاب تا حدودي آزاد شد ،وي به بعضي از

بودند و كشور درحال جنگ از وجود تجربه و تخصص آنان محروم بود .اين

دوستان زبان فرانسه ياد مي داد .وي و همسرش به حبس ابد محكوم شده

چند مورد را فقط براي توجه ،ذكر كردم.

بودند .همسر وي قبال ” سكرتر“ آقاي ” قرباني فر“ يكي از رهبران كودتاي

يكي ديگر از كساني كه در اين بند زنداني بود ،آقاي محمود مغاني بود.

نوژه بود .وقتي كودتا كشف و خنثي مي شود ،خانم دكتر خسروپور بدون

وي كه معمم بود ،به جرم تجاوز به دختران دستگير شده بود .نقل مي كردند

اطالع همسرش ،آقاي قرباني فر را بمنزل مي آورد و او را دو هفته در

كه اين شخص كالس تعليم قرآن براي دختران داير كرده بود و در عين

منزلش مخفي ميكند .دكتر خسروپور ميگفت’’ :من متوجه شدم و به خانم

حاليكه زن و بچه داشت در طول زمان با دختران شركت كننده رابطه
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خصوصي برقرار و به طوريكه شايع بود به عده اي از آنها تجاوز مي كند .بعد

احمد پرسيدم :مرا براي چه اينجا آورده اند؟ گفت ’’ :مصاحبه اي ترتيب

از اينكه اولياي دختران متوجه اين مسأله مي شوند از دست وي شكايت

داده ايم و خواهي ديد ‘‘.وقتي اين جواب را شنيدم شستم خبردار شد كه او

مي كنند و آقا گرفتار مي شود .خودش مي گفت ’’ :صيغه كرده است و اگر

اين دسته گل را به آب داده و بايد منتظر عواقب آن بود .با خنده گفتم:

صيغه كردن حرام است بايد اغلب آقايان را بياورند اينجا! ‘‘.خودش

احمد جون اينجا هم كار خودت را كرده اي و مثل هميشه فعال هستي؟ او

چندتايي را قبول داشت كه صيغه كرده است ولي بعضي از افراد مي گفتند

هم خنديد و گفت ’’ :بايد براي شب اول قبر كاري كرد ‘‘.شروع كردم با اين

كه اين آقا با بيست و چند دختر رابطه برقرار كرده بوده است .او در بند ،در

حرفها كمي او را اذيت كنم .به او گفتم :واقعا تو فشار قبر را تحمل كرده اي؟

ايام سوگواري و اعياد يا بعضي از شبهاي جمعه در مسجد بند ،برنامه

خوب درسهاي آقاي دستغيب اثر كرده است .تو از كي تا اين اندازه مسلمان

ارشادي و مذهبي نيز اجرا مي كرد وبه سخنراني مي پرداخت؟!

شده اي كه از فشار شب اول قبر و اين مقوله ها مرتب حرف مي زني؟
پرسيدم :چقدر شكنجه شده اي؟ كف پاهايش را كه هنوز آثار شالق برآنها
ديده مي شد بمن نشان داد و اضافه كرد كه ’’ :من همه ي شكنجه ها را

فصل هشتم

تحمل كردم ولي بعدا كه توبه كردم ،ديگر مرا شكنجه نكردند ‘‘.احمد بعدا
مدتي با من و ديگران هم سلول شد و كمي جان گرفت و به مرور از تكرار

گور به گور کردن

كردن فشار شب اول قبر دست برداشت و بياد چيزهاي ديگر افتاد.

بعد از اينكه چندي را در اين بند گذراندم ،بعد از ظهر يكي از روزها
مسئول بند آمد و گفت ’’ :آقاي جعفري با كليه وسايل آماده شويد ‘‘.گفتم:

مصاحبه

كجا؟ گفت ’’ :نمي دانم ‘‘.فكر كردم خدايا! باز چه شده است ،چه اتفاق

روز بعد آمدند و ما را صدا زدند و به داخل سالني بردند .در آنجا عده

جديدي افتاده است كه مرا از اين گور به آن گور مي كنند و نمي گذارند كه

اي را ديدم كه با هم مذاكره مي كردند و رهبري و هدايت آنها را نيز آقاي

دريك گور بخوابم .وسايل خود را جمع كردم و بعد همراه مسئول بند به زير

حسن واعظي بعهده داشت .از گفتگوها و بحثها فهميدم كه قرار است يك

هشتي 0رفتيم.

مصاحبه تلويزيوني دستجمعي از گروههاي مختلف ترتيب بدهند كه درآن

در زيرهشتي مرا تحويل چند پاسدار دادند .پاسدارها هم مرا سوار

افراد شركت كننده ،سياست و روش گروههاي خود را نفي و انتقاد كنند .از

يك ماشين پيكان كردند و براي اولين بار به دستهايم دستبند زدند و

خالل بحثها معلوم بود كه همه چيز از قبل وسيله عده اي برنامه ريزي شده

حركت كرديم .خود اين دستبند زدن كار بي سابقه اي بود چون تا بحال به

و قرار گذاشته اند كه چه كساني ،چه كاري بكنند ،صحبتها را نيز آماده و

هركجا كه ما را برده بودند با چشم بسته بوديم ولي بدون دستبند .فكر مي

بررسي كرده بودند و مورد تصويب قرار گرفته بود .تنها من بودم كه بدون

كردم اين دستبند زدن عالمت چه مي تواند باشد .آيا جرم ديگري از من

اطالع قبلي به خاطر دسته گلي كه احمدآقا به آب داده بود زماني احضار

كشف شده است كه مأموران موكل جديد كه مرا تحويل مي گيرند دستور

شدم كه همه ي برنامه ها تنظيم شده بود و مرا در مقابل يك عمل انجام

دارند كه بر رعب و وحشت بيفزايند؟ در بين راه به آنها گفتم :به كجا مي

شده قراردادند .اين برنامه و بعضي ديگر را آقاي حسن واعظي به احمد و

رويم؟ جواب دادند ’’ :بعدا مي فهمي ‘‘.ناراحت و حيران شدم ولي كو چاره؟

حسين روحاني خط داده بود و احمد و حسين نيز آنرا پخته وپيشنهاد كرده

وقتي از زندان و محيط آن دور شديم و از اتوبان كرج به تهران آمديم

بودند .اصوال از توابين مي خواستند’’ :حال كه به راه راست هدايت شده اند

چشمهاي مرا نيز بستند .وقتي مرا از ماشين پياده كردند متوجه شدم كه

براي جبران گذشته خود وكمك به جمهوري اسالمي در قلع وقمع مخالفين،

مرا باز به كميته مشترك آورده اند .در كميته مشترك ،نادري بازجو كه قبال

هر پيشنهاد وبرنامه اي به نظرشان مي رسد كه براي ارشاد و تنوير افكار

وصف وي رفت دست مرا گرفت وبه سلولي بردكه در آن آقايان رضا بني

توده مردم مفيد است ارائه دهند ‘‘.و اين برنامه ها در اين راستا انجام مي

صدر و احمدغضنفرپور بودند .احمد را بعد از دستگيري در آنجا براي دومين

گرفت.

بار ديدم.

اداره جلسه به آقاي اثني عشري كه يكي از سران مجاهدين و جواني

اين سلول شبيه قبرهاي سه طبقه بود ،به ابعاد دويست و هفتاد در

رشيد و اداره كننده اي قابل بود واگذار شده بود .همه برنامه ها از هر جهت

يكصد و شصت سانتيمتر ،تمام در و ديوار آن كثيف بود و رنگها به سياهي

مشخص بود ،درآن جلسه در اطراف بعضي از حواشي و جزئيات كه چطور

مبدل شده بود.چراغ آن درتمام شبانه روز روشن بود .طبق معمول با احمد

مي شود به بهترين وجه آنرا سر انجام داد ،بحث بود .افراد شركت كننده در

و رضا روبوسي و احوالپرسي كرديم و بعد با احتياط كامل با هم شروع به

مصاحبه از گروههاي مختلف عبارت بودند از :سودابه سديفي ،مصطفي

صحبت كرديم .احمد قبال مصاحبه اي تلويزيوني انجام داده بود كه درآن

انتظاريون ،دكتر ناصر تكميل همايون ،رضا بني صدر ،احمد غضنفرپور و

مرتب از فشار قبر و قيامت صحبت بعمل آمده بود و خيلي ها اين مسأله

من ،از بني صدري ها ،سعيد حجازي و دكتر ورجاوند از جبهه ملي ،حسين

فشار قبر را دست مي انداختند .بعد كه من پيش او درآن سلول رفتم،

روحاني از گروه ماركسيست ـ لنينيست مجاهدين  ، MLPقاسم عابديني و

احساس كردم كه بي خود نبوده كه احمد از فشار قبر صحبت كرده است.

همسرش از چريكهاي فدايي خلق ،اثني عشري و فرج الهي مسئول ترور

چون اقامت در يك چنين سلولهايي نظير قرارگرفتن در قبر بود و براستي

حسني ،امام جمعه اروميه ،حسين سيفيان دوست مجيد شريف واقفي و

هم كه انسان در اين سلولها كمتر از يك قبر جا داشت.

تعداد ديگري از مجاهدين.

فشار و شكنجه و توهين پاسداران و بازجويان هميشه درجريان بود و

در آنجا باز براي بار دوم آقاي حسن واعظي را ديدم و حقيقتا احساس

نه شب داشت و نه روز ،بعد از اينكه انسان مدتي در يك چنين مكاني با

خطر كردم .حسن رضا بني صدر ،سودابه سديفي ،احمد غضنفرپور،

چنين شرايطي بسر ببرد و كتابهاي آقاي دستغيب را هم بخواند و هر روز

مصطفي انتظاريون و مرا در گوشه اي جمع كرد و گفت ’’ :عالوه بر احمد

بازجويان و مأمورين از فشار قبر ،توبه و قيامت صحبت مي كنند به مرور اين

يكي از ماها نيز بايد صحبت بكند ‘‘.رضا بني صدر گفت ’’ :من صحبت مي

احساس فشار قبر و قيامت به انسان دست مي دهد .آنشب در سلول از

كنم ‘‘.حسن با صحبت كردن رضا مخالفت كرد و گفت صحبتهاي رضا فايده
ندارد .در آنجا معلوم شد كه قبال قرار بوده است كه سودابه سديفي صحبت
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بكند و حتي متن صحبت را نيز روي كاغذ آماده كرده بود .حسن روكرد به

و مرا بيك اطاق بردند و مابقي را هم به سلولهاي ديگر بردند .چنانكه تعريف

من و مصطفي و سودابه و گفت ’’ :احمد كه خودش صحبت مي كند .سودابه

كردند ،مصاحبه را باز ديد كرده و به جماران هم برده بودند و از مصاحبه

هم چند بار مصاحبه كرده است و ديگر اثري ندارد و بايد يكي از شما بجاي

راضي بودند .با وجود اين ،روز بعد باز حسن واعظي برگشت و گفت ’’ :به دو

سودابه صحبت بكند ‘‘.من به او گفتم :مرا بدون اطالع از كم وكيف كار به

علت اين مصاحبه بايد تكرار شود و از نوفيلم برداري گردد :يكي اينكه

اينجا آورده ايد و اصال كسي بمن نگفته است كه براي چه كاري و كجا ترا

وقتي فيلمبرداران مشغول برداشتن فيلم بوده اند آقاي ورجاوند و يك نفر

مي بريم .من درجلسه شركت مي كنم ولي حرف جديدي ندارم كه بگويم.

ديگر سرشان را پائين انداخته اند و فيلم خوب نشده است و دوم اينكه

بعد از آن حسن شروع به تهديد كرد وگفت ’’ :فكرتان را بكنيد ،بايد يكي از

متني را كه جعفري قرائت كرده در آن از خودش نامي نبرده و نگفته كه من

شما حرف بزند ‘‘.در همان اطاق كه همه جمع بودند من و رضا بني صدر و

هم بوده ام ‘‘.حسن به من گفت ’’ :بايد درآن متن بگويم كه من هم درآن

سودابه و مصطفي دور هم در گوشه اي نشسته و حرف مي زديم و گفتيم كه

جريان بوده ام ‘‘.من بارديگراين جمله را به متن اضافه كردم ” :در جريان و

چه عيب دارد حاالكه سودابه خودش از قبل متن را تهيه كرده است و آنها

جو سنگيني كه من هم در آن بودم چنين بوده است“.

نيز قبول كرده اند ،خودش نيز آن را بخواند .باز حسن برگشت و گفت’’ :

روز بعد ،باز بعد ازظهر آمدند و ما را به پادگان سپاه در سلطنت آباد

چي شد؟‘‘ گفتم :حاال كه سودابه متن را از قبل تهيه كرده وآماده است

بردند .درسالن سينماي آنجا ترتيب ضبط مجدد مصاحبه را دادند .دو روز

خوب چه بهتر خودش آنرا بخواند .حسن مخالفت كرد و به حالت تهديد

متوالي ما را به آنجا مي بردند و مي آوردند تا اينكه مصاحبه انجام شد .بعد

گفت ’’ :يكي از شما دو تا يعني من و مصطفي بايد صحبت بكند ‘‘.چون من

از مصاحبه و چك كردن و تائيد آن ،از سيماي جمهوري اسالمي آنرا پخش

حسن را مي شناختم كه آدم خبيث و بد طينتي است وچه نقش مخربي را

كرده و متن كامل آنرا نيز با مقدمه اي در روزنامه اطالعات و ساير جرايد

در اغفال كردن بسياري بازي كرده است و قبال هم از من مي خواست كه

كشور انتشار دادند .بعد از اتمام اين كار رضا ،احمد ،ناصر تكميل همايون،

بدروغ بگويم كه آقاي بني صدر از خارجي ها پول گرفته و عامل بيگانگان

مصطفي و مرا در يك سلول بزرگ در بند  4كميته مشترك جا دادند.

است ،بيش از اين در مقابل وي مخالفت را جايز نشمردم و گفتم :خوب،
حوادث بعدي گورستان کميته

خودمان تصميم مي گيريم كه چه كسي صحبت بكند .بعد از آنكه مسلم
شده بود من يا مصطفي بايد صحبت بكنيم ،نه من حاضر بودم و نه مصطفي.

از بين ما بني صدري ها من و تكميل همايون دادگاه رفته بوديم و علي

سرانجام پس از جر و بحث با مصطفي قرار گذاشتيم كه قرعه بكشيم .قرعه

الظاهر حكم داشتيم ولي احمد ،رضا و مصطفي هنوز به دادگاه نرفته بودند.

كشيديم و قرعه بنام من اصابت كرد.

بعد از ختم مصاحبه فكر مي كردم كه حداقل ما دو نفر را به مكانهاي قبلي

به سودابه گفتم :متني را كه تهيه كرده اي بمن بده ببينم چيست؟ آنرا

خودمان خواهند برد ولي آنها همچنان ما را در كميته مشترك نگاه داشتند

خواندم .بنظر من متن افتضاحي بود كه من نه به محتواي آن اعتقاد داشتم

و اين مصاحبه باعث گشت مرا كه حكم داشتم و در قزلحصار بسر مي بردم

و نه اينكه آن را صحيح مي پنداشتم .درهمان جلسه بالفاصله متني را براي

اينجا نگهدارند و پرونده ام را با پرونده احمد ،سودابه و مصطفي گره بزنند.

بيست تا بيست و پنج دقيقه تهيه كردم.

ماندن در يك چنين مكان و جوي خيلي مشكل بود ولي چاره اي نبود.

بعد از اينكه همه قرار و مدارها گذاشته شد ،همان روز ما را سوار

وقتي ما پنج نفر دريك سلول قرارگرفتيم ،هنوز ظاهرا پرونده احمد و رضا

ماشيني كردند و با چشم بسته به جايي بردند و ما را وارد سالن زيبايي

تكميل نشده بود .البته مهم هم نبود كه پرونده تكميل شده و يا نشده است

كردند كه فكر كنم يكي از كاخهاي شاپورها بود .در آنجا نيز از قبل همه

چون گهگاهي بازجو مي آمد و از احمد و رضا و يا تكميل ،تحليل مسأله اي

چيز آماده شده بود .از راديو و تلويزيون افرادي براي انجام مصاحبه آمده

و يا اطالعاتي را طلب مي كرد .احمد و رضا كه خام دستگاه شده بودند ،هر

بودند .وقتي ما وارد شديم آنها احمد را چون قبال سرپرست راديوتلويزيون

چه از آنها مي خواستند ،مي گفتند .رضا كه به بيماري شديد روحي دچار

بود شناختند و با او گپ زدند .در آن روز مصاحبه عملي نشد .شب را ما در

شده بود ،از وي سؤاستفاده مي كردند .اما احمد كه قبال جزو مبارزين خارج

همانجا اطراق كرديم .روز بعد باز بعد از ظهر كار فيلم برداري و تهيه

از كشور و بعد هم در انقالب سرپرست راديو و تلويزيون ،وكيل مجلس و

مصاحبه را آغاز كردند .همانطور كه گفتم رئيس و اداره كننده جلسه آقاي

مشاور رئيس جمهور شده بود ،برايشان مهم بود ،نمي دانم چرا احمد سخت

اثني عشري از مجاهدين بود و معاون وي نيز آقاي قاسم عابديني .بعد از

به وحشت افتاده بود و دريك چنين حالتي توانسته بودند كه روي وي كار

قرائت آياتي از قرآن مجيد و گفتن مقدمه اي در مورد اين مصاحبه

كنند و با بحث و مذاكره اي كه حسن واعظي با وي كرده بود به وي قبوالنده

دستجمعي وسيله آقاي اثني عشري ،اول افراد شركت داده شده بلند شدند

بود كه راهي را كه قبال رفته راه باطلي بوده و راه اسالم و انقالب راهي است

و خود را معرفي كردند :نام و نام خانوادگي ،گروهيكه به آن وابسته بوده اند،

كه اينها در پيش گرفته اند .با ارشاد حسن واعظي ظاهرا به راه راست

رده شغلي و سازماني و يا مسئوليتي را كه داشته اند .مصاحبه شروع شد.

هدايت مي شود و توبه مي كند.

مصاحبه را از مجاهدين شروع كردند ،بعد فدائيان ،جبهه ملي و بعد از

خود احمد ميگفت’’ :در اينجا است كه او مسلمان واقعي شده است‘‘.

همه گروه بني صدر .مصاحبه انجام شد و چنان پيدا بود كه مسئولين

طبيعي است كه بودن در يك جو و همنشيني در سلول زندان ،با مسأله

دادستاني و سپاه و زندان از جريان كار رضايت داشتند .از سپاه هم افرادي

آفريني همراه است .به همين جهت براي من ماندن در يك چنين جايي

از جمله محسن رفيق دوست آمده بودند كه مرتب با احمد سرگرم بحث

دردآور بود و دائم به اين فكر بودم كه چگونه از اين مكان جان بدر ببرم.

بودند و درآنجا افراد مسئول بيشتر با احمد حشر و نشر داشتند و بحث با او

چون وقتي در بين يك گروه چند نفر همكاري بكنند ،آنهم در يك سلول ،از

و بعضي ديگر از جمله حسين روحاني ،قاسم عابديني گرم بود .من از اين

ديگران نيز توقع دارند كه چنين روشي را درپيش بگيرند .احمد نيز مرتب

وضع ناراحت و متأسف بودم ولي جرأت حرف زدن نداشتم ،چون بدرستي

مشكل مي آفريد و پيشنهاد راه حلهاي فكري و تحليلي مي داد و نمي

نمي دانستم كه آنها چه نوع رابطه اي دارند .ولي از وضعيت چنان به نظر مي

خواست چنين وانمود كند كه آدم مطلع و متفكري نيست و اشتباهي و بر

رسيدكه باآنها همه نوع همكاري مي كنند .پس از ختم مصاحبه ما را به

اثر شرايط انقالب بچنين راهي كشيده شده است.
در يك چنين وضعي بند بازي خيلي مشكل و فشار صد چندان

كميته مشترك بازگرداندند .رضا بني صدر ،احمد ،مصطفي ،تكميل همايون
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ميشود .مشكل در اين بود كه در حاليكه خود مسلمان ،انقالبي و راستگو

خواهيد هوشنگ فرامرزي را مالقات كنيد؟‘‘ جواب دادند ،آري! نادري رفت

هستي نبايستي اينها كه در نقش يك حكومت اسالمي و انقالبي و به

و روز بعد در حاليكه دست هوشنگ را در دست داشت وارد سلول شد .به

نمايندگي از خدا و رسول عمل مي كنند بفهمند كه شما به اين حكومت

محض اينكه هوشنگ چشمش به احمد افتاد بدون اينكه توجه كند كه

اعتقاد نداري و روش آنها را اسالمي و انساني نمي داني .بدنبال راه چاره اي

بازجويش هم آنجا ايستاده است روكرد به احمد و با لهجه ي اصفهاني گفت:

بودم و از هرچه بفكرم مي رسيد كمك مي گرفتم تا شايد مرا به گورستان

’’ احمد جون توكه خواهر مرا…‘‘ احمد هم نگاهي به اينطرف و آنطرف كرد

قبلي يعني قزلحصار باز گردانند.

و به ناچار گفت ’’ :بله! ما از روزي كه توبه كرديم هرچه داشتيم گفتيم‘‘ بعد

در آن موقع سرپرست زندان كميته مشترك فردي بود معروف به حاج

ازآن هوشنگ با همه احوالپرسي كرد .وي حدود يك ساعتي با بازجو پيش

كمال ،اين حاج آقا كه فردي بازاري بود آدم خوبي بود و نسبت به ساير

ما بود .او تقريبا كارش رو به اتمام بود و بعد از حدود شش ماهي آزاد شده

زندانبانان آن موقع مناسبتر بود .وي با توجه به شرايط زندانها ،هركاري كه

بود .و اما جريان كار ازچه قرار بود؟

از دستش برمي آمد براي زنداني انجام مي داد .به مسايل رفاهي زنداني

هنگامي كه احمد مخفي مي شود و در مخفيگاه ازدواج كرده به آقاي

توجه داشت ،به حرفهاي زنداني توجه مي كرد و اگر زنداني چيزي مي

داريوش فروهر پيغام مي دهد كه وسايل فرار او و همسرش را فراهم كنند.

خواست كه در حد قدرت و امكانات وي بود آنرا برايش انجام مي داد.

داريوش فروهر هم به هوشنگ مي گويد :كه برود پيش احمد و با او صحبت

خودش فردي معتقد و مسلمان بود .بعد از اينكه از توقف ما در كميته چند

كند .او هم به آمل مي رود و احمد را مي بيند وبا او صحبت مي كند و قرار

هفته اي گذشت و از انتقال خبري نشد ،روزي حاج كمال براي احوالپرسي و

مي شود وسايل كار را فراهم كنند كه احمد و همسرش فراركنند .از طرف

صحبت به سلول ما آمد .من به وي گفتم :حاج آقا ما دادگاه رفته ايم و حكم

ديگر وسيله خانواده احمد ،مهندس ش ـ ي با كمك ب ـ ي نيز سعي مي

داريم و در شرايط يك محكوم ،زنداني مي گذرانيم .من در زندان قزلحصار

كنند كه وسايل فرار وي را فراهم كنند تا اينكه در اين ميان احمد دستگير

مالقات ماهانه داشتم وخانواده ام هرماه به ديدار من مي آمدند و مقداري

مي شود و با دستگيري وي بسياري از اطالعات لو مي رود.

هم پول مجاز براي خرج هاي ضروري مي آوردند ،هواخوري و اين چيزها
قاسم عابديني و اعدام تعليقي

داشتيم ،حاال در اينجا از تمام آنها بي بهره ايم و شما مرا براي يك برنامه
خاصي اينجا آورده ايد و اين برنامه هم تمام شده است .يا مرا به همانجا

يكي از روزها سرپرست زندان كميته آقاي حاج كمال به سلول ما آمد

برگردانيد و يا شرايط يك زنداني محكوم را برايم فراهم كنيد .حاج آقا

و گفت ’’ :آقاي جعفري ،قاسم عابديني مقاله اي در مورد اسالم نوشته است،

گفت ’’ :با ديگران صحبت مي كنم ،ببينم چه مي شود كرد ‘‘.بعد از مشورت

مي شود شما آنرا نگاه كنيد و بگوييد چقدر مطالب آن با اسالم مطابقت

آمد و گفت’’ :ما نه بطور مرتب ولي تا زمانيكه در اينجا هستيد گهگاهي

دارد؟ ‘‘.من گفتم :حاج آقا به نظر شما كه آنرا مطالعه كرده ايد اشكالش در

ترتيبي براي مالقات شما مي دهيم ‘‘.چند روزديگر آمد وگفت ’’ :به خانواده

چيست؟ گفت ’’ :او درآن مقاله حديثي را نقل كرده است كه از قول امام

هاي خود تلفن كنيد و بگوئيد كه روز جمعه در منزل باشند ،مي آييم

ميگويد :روشهاي خدا شناسي به تعداد خاليق عالم است .آيا اين حديث و

منزل ‘‘.صبح روز جمعه براي اولين بار مرتضي كرمي آمد وگفت آماده

يا روايت صحيح است؟ جواب دادم :بلي ،يك چنين روايتي وجود دارد و آنرا

شويد .رضا ،مصطفي ،تكميل ،سودابه و مرا خودش تنها سوار يك ماشين

به امام جعفر صادق نسبت مي دهند .اصل مطلب هم از نظر عقلي درست

كرد وبه راه افتاد .وقتي از كميته خارج شديم گفت ’’ :اين اسلحه من

است چون هركس براساس فهم ،ادراك و علم خود ،خدا را مي شناسد

فشنگ ندارد و من اسلحه را براي خالي نبودن عريضه برداشته ام و نه براي

همچنانكه وقتي امام(ع) از آن پيره زني كه داشت با چرخ دستي خود نخ

شما ‘‘.وي اول رضا را به منزلش برد و رها كرد ،بعد سودابه و مصطفي را و

مي رشت پرسيد ’’ :خدا را چگونه مي شناسي؟‘‘ آن زن دست از كار كشيد

بعد مرا به منزل برد و آخرهم خودش با تكميل رفت و به همه ي ما گفت كه

و گفت ’’ :همين طور كه من اگراين چرخ را با دست خودنچرخانم اين پشم

’’ دوساعت ديگر مي آيم كه به زندان برگرديم ‘‘.براي اولين بار با همسرم و

به نخ تبديل نخواهد شد .اگر صانعي وجود نداشت ،اين جهان هم خلق
نميشد ‘‘.حاجي گفت ’’ :اين پدر سوخته ها ،كمونيست بوده اند و حاال در

بچه هايم دور از اغيار دو ساعتي را بسر بردم.
همسرم برادر و مادرم را هم خبر كرده بود و مادرم براي ديدار من به

اينجا مسلمان شده اند ولي شما قبال هم مسلمان بوديد و ما و شما يكي

تهران آمده بود .اين آخرين ديدار من با مادرم بود .اين ديدار از نظر روحي و

بوديم و حتي من خودم به بني صدر رأي دادم و همگي با هم بوديم .شما

اطالع از وضعيت خانواده و بعضي مسايل ديگر خيلي مفيد بود .بعد از دو

بچه هاي مسلمان با اطالعي هستيد ‘‘.باالخره حاجي آن مقاله را آورد و بمن

ساعت مرتضي كرمي آمد و ما را به زندان برگردانيد .احمد هم چون

داد و من آن را مطالعه كردم و به نظرم چند اشكال كوچك رسيد كه آن را

همسرش در آمل بسر مي برد ،يك بار در منزل تكميل برايش مالقات

تذكر دادم.

ترتيب دادند و يك بار هم در دادستاني كل انقالب .در مدت چهار پنج ماهي

در موقعيكه مصاحبه را ترتيب داده بودند آقايان حسين روحاني،

كه در كميته بوديم يكبار ديگر ما را به خانه بردند و حدود يك ساعت و نيم

قاسم عابديني ،اثني عشري و چند نفر ديگر از آنها به دادگاه رفته بودند و

با خانواده مالقات دادند ولي اين بار يك پاسدار هم همراه ما در منزل بود و

بطوريكه قاسم عابديني و حسين روحاني مي گفتند ’’ :حكم اعدام تعليقي

كمي دورتر از خانواده نشسته ما را نظاره مي كرد.

به آنها داده بودند ‘‘.حسين روحاني گفت ’’ :بما حكم اعدام تعليقي داده اند
ومعلوم نيست كه اينها با ما چكار خواهند كرد؟ ‘‘.مي گفت ’’ :ممكن است ما

احمد و حزب ملت ايران

را بزنند و ممكن است كه طور ديگري عمل كنند ‘‘.با دادن يك چنين

چون من و تكميل از جريان دستگيري مهندس ش ـ ي و ب ـ ي در

حكمي اينها را بين خوف و رجاء نگاهداشته بودند .از يك طرف حكمشان

رابطه با احمد اطالع داشتيم و با خبر بوديم كه در مخفي گاه احمد بنام

اعدام بود و از طرف ديگر آنرا معلق كرده و گفته بودند اگر بر دادستاني

دكتر احمدي بوده است ،گهگاهي بطور سر بسته سر بسر او مي گذاشتيم و

ثابت شود كه توبه حقيقي است ،اعدام نمي شوند و سرانجام روزي آزاد

مي خنديديم .اما بقيه بچه ها از اين مسأله بي خبر بودند تا اينكه روزي

خواهند گرديد.
از همين رو باعث شده بود كه اينها آنچه اطالع و ابتكار داشتند در

نادري به سلول آمد و درحاليكه خطابش به احمد و تكميل بود گفت ’’ :مي
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بنيصدر سئوال ميكردند و او هم به آنها جواب ميداد.

خدمت دادستاني قرار دهند و بسياري از راههايي كه دادستاني براي به دام
انداختن مخالفين اجرا مي كرد وسيله يك چنين كساني پيشنهاد مي شد.

من خود شاهد بودم كه مسأله امام زمان را از وي سئوال كردند و او

چون كساني نظير حسين روحاني ،قاسم عابديني و… افرادي بودند كه

جواب داد ،مسأله قيامت و عشق نيز همينطور .شما در سمينارها و مجامع

عمري را دركار سازمان دهي و تشكيالتي سپري كرده بودند و اطالعات

اتحاديه انجمنهاي اسالمي نبوديد كه ببينيد چه بحثهايي مطرح مي شود و

نسبتا كاملي از گروه خود و ديگر گروهها داشتند و از فشارهاي زمان شاه

آقاي بني صدر چطور جواب مي دهد .شما فقط در پاريس بوديد .آنجا هم

نيز جان سالم بدر برده بودند .بنا براين هم اطالعات ذيقيمتي داشتند و هم

بحثها ،فقط در اطراف توحيد و تضاد و ماركسيسم دور مي زد .سودابه

ابتكاراتي .طرح مالك و مستأجر كه دادستاني اجرا كرد و طبق آن مالكين

گفت’’ :واقعا اينطور بوده است؟‘‘ گفتم بلي! اينطور بوده است .اسناد و

موظف بودند اسامي تمام كساني را كه مستأجر آنها هستند به دادستاني

مدارك آن موجود است و هستند بسياري كه مي توانند شهادت بدهند .اين

اطالع دهند ،از ابتكارات حسين روحاني بود .بطوريكه گفته شد طي اجراي

صحيح نيست كه ما از مسألهاي كه اطالع نداريم كسي را نسبت به آن متهم

اين طرح عده زيادي دستگير شدند .تهيه مصاحبه ها و چگونگي انتشار

كنيم .اشتباهات آقاي بني صدر سواي اين حرفهاست .بعد از اين تكميل

مجله و… از ابتكارات چنين افرادي بود.

همايون هم كمي سودابه را دست انداخت و گفت’’ :و به نستعين و با كمك
امداد غيبي ‘‘.چون سودابه مرتب مي گفت كه ’’ امام خميني باكمك امداد

آنها با اين اعمال فكر مي كردند كه دارند به آزادي خود و جستن از

غيبي توانست عمل كند و پيروز شود ‘‘.بعد ازآن بحث خاتمه پيدا كرد.

اعدام خود كمك مي كنند .مقامات دادستاني هم وقتي از تمام اطالعات و
توانايي هاي اينها استفاده و آنها را به يك انار آب لمبو شده تبديل كردند،

ائتالف مجاهدين و بني صدر

آنوقت آنها را اعدام كردند .حسين روحاني ،قاسم عابديني ،اثني عشري و
عده اي ديگر كه در يك چنين شرايطي بودند همگي اعدام شدند .حسين

باز يكي از روزها كه من و رضا وتكميل و مصطفي در يك سلول بوديم

سيفيان نيز كه رفيق مجيد شريف واقفي بود ،هنگامي كه سازمان تغيير

حاج كمال سرپرست زندان كميته ،چند شماره از روزنامه انقالب اسالمي در

موضع داد و اعالم كرد كه ماركسيست ـ لنينيست شده است ،يكي از

هجرت را آورد و بما داد و گفت اينها را مطالعه كنيد .بعد از يكي دو روز

انبارهاي اسلحه سازمان را درآن زمان در اختيار داشت .حسين را يك ماه

ديگر آمد وگفت’’ :به نظر شما چگونه مي شود ،بني صدر و مجاهدين را

مرخصي دادند و بعد از برگشت از مرخصي ،وي را نيز اعدام كردند.

ازهم جدا كرد؟ و اصوال به نظر شما وضعيت اين ائتالف چگونه است؟‘‘ او
گفت’’ :روي اين مسأله فكر كنيد‘‘ و رفت .در آن موقع من و تكميل با هم

آقاي بني صدر و امام زمان

صحبت كرديم و گفتيم اگر بشود اينها را قانع كرد كه چند نفري از ما را كه

يكي دو هفته بعد از اينكه مصاحبه انجام شده بود ،روزي نادري همهي

آقاي بني صدر نسبت به آنها اعتماد داشته و فعال بوده و نزد وي نفوذي

بني صدري هاي حاضر در كميته مشترك را كه عبارت بودند از :احمد  ،رضا،

داشته اند ،آزاد كنند و امكاناتي در اختيارشان بگذارند كه بروند خارج از

مصطفي  ،دكتر ناصر تكميل  ،سودابه و من ،همه را در اطاقي جمع كرد .در

كشور ،در آنجا با روشن كردن جوانب مختلف مسأله و نظر توده مردم

آن موقع سودابه در بند زنان و احمد در سلول ديگري بود .وقتي همه جمع

نسبت به اين اتحاد و ائتالف ،ممكن است بشود آنرا گسست.

شدند ،نادري گفت ’’ :نظرات خودتان را نسبت به گروه خود بگوييد ‘‘.در

اگر اين كار انجام بشود و اينها حاضر بيك چنين كاري باشند با اين

حضور نادري هركس چيزي گفت ،يكي گفت بني صدر اهل شور و مشورت

عمل چند كار مثبت انجام شده است :اول اينكه چند نفر از بچه ها آزاد مي

نبود ،ديگري اظهار داشت ،بني صدر با مجاهدين ائتالف كرد و رفت كه از

شوند و ثانيا ممكن است اين اتحاد ناميمون از بين برود و يك ارزيابي از

مهمترين اشتباهات وي بود ،سومي گفت ،اگر بني صدر رو در روي امام

اوضاع و احوال به عمل آيد و مهمتر اينكه خود اين مخالفين وسايل و

نميايستاد بهتر بود و بايد صبر مي كرد تا رياست جمهوريش تمام شود و از

امكانات اين كار را فراهم مي كنند .اين بود نظر من و تكميل .بعد از چند

اين قبيل حرفها تا اينكه سودابه شروع به صحبت كرد و گفت’’ :بسم اهلل

روزي كه حاج كمال آمد و پرسيد ’’ :آيا روي مسأله فكر كرديد؟ نظرتان

الرحمن الرحيم وبه نستعين ،آقاي بني صدر به امام زمان ،عشق و به قيامت

چيست؟‘‘ من گفتم به نظر ما اين كار عملي است ولي فقط يك مقداري

اعتقاد نداشت‘‘.

شجاعت و جسارت الزم دارد .اگر شما وسايل و امكانات آزادي چند نفري را

من پس از شنيدن اين مطلب نتوانستم خودداري كنم چون اين حرف

كه با آقاي بني صدر دوست بوده و با هم فعاليت مي كرده اند و از ريشه

وي بدون مدرك و سند و دليل بود و عالوه بر همهي اينها يك نوع تفتيش

واساس نيز با مجاهدين مخالف بوده و هستند ،فراهم كنيد كه اينها بروند
خارج ،بنظرما اين كار عملي است.

عقيده بحساب مي آمد ،گفتم :سودابه ،تو از كجا ميگويي كه بنيصدر به
امام زمان و قيامت و عشق و اين مقولهها اعتقاد نداشت .گفت’’ :خوب

چون اين اتحاد ريشه و اساس ندارد و بهترين راه هم اين است كه

نداشت ‘‘.گفتم :فكر مي كنم تو اشتباه ميكني و از مسأله اطالع نداري .تو

وسيله دوستان خود آقاي بني صدر اين كار انجام بشود .وقتي آقاي بني

در اروپا كجا بودي ،كي در جمع بچههاي مسلمان بودي؟ شما در

صدر مشاهده مي كند كه دوستان صميمي خودش مخالف هستند ،طبيعي

كنفدراسيون بوديد و روحيه چپي داشتيد .وقتي نسبت به چپ از جهت

است كه او هم كوتاه مي آيد بخصوص كه توده مردم از اول نسبت به اين

نظري و عملي انتقاد پيدا كرديد در رابطه با آقاي بني صدر قرارگرفتيد .در

ائتالف و اتحاد جا خورده و حسن نيت نداشتند .حاج آقا بعد از شنيدن

چند جلسهي آن بحثها كه در منزل آقاي بني صدر در پاريس انجام شد من

نظرات ما تلويحي گفت كه ’’ خود وي موافق است ولي بايد موضوع را با

هم تصادفا آنجا بودم .چون مسأله شما مسأله چپ و تضاد بود ،بحثها هم

مسئولين مطرح كند ‘‘.ديگر از اين مسأله خبري نشد .علت هم اين بود كه

متمركز روي توحيد و تضاد بود تا اينكه سرانجام شما پذيرفتيد كه اساس

درآن زمان در بين دادستاني و سپاه دو دسته بودند :يكدسته شديدا ضد

برتضاد نيست و توحيد اساس و بنيان زندگي است .غير از اين بود؟ سودابه

بني صدر بودند و دسته ديگر مخالفت آنچناني نداشتند و با بني صدري ها

گفت نه! گفتم ولي من خودم يكي از مسئولين اتحاديه انجمنهاي اسالمي

هم رابطه نسبتا خوبي داشتند و بچه هاي بني صدري را از نظر اطالعات و

دانشجويان در اروپا بودم و بارها آقاي بنيصدر را براي بحث و تدريس به

توانايي و راستي و درستي آدمهاي نسبتا خوبي مي دانستند .اين بود كه

سمينارهاي خود دعوت كرديم .در آن سمينارها مسايل مختلف را از آقاي

دسته اخير از وضعي كه بوجود آمده بود راضي نبودند و ميل داشتند كه اگر
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بشود باز بيك نحوي اين زخم التيام حاصل كند ولي دسته مقابل كه آقاي

سلول آمدي نگفتي كه چه گذشته است تا من حداقل روي مسأله فكر كنم

اسدالـله الجوردي در رأس آن بود و قدرت نيز در دست آنها بود شديدا

و يك مرتبه غافلگير نشوم؟ گفت ’’ :فكر نمي كردم كه اين مسأله جدي

مخالف بودند و حتي اگر دستشان مي رسيد سر از تن آنها جدا مي كردند.

است ،حاال عيبي ندارد ،برو ولي بحث نكن و بگو اين كار عملي نيست‘‘.

اين بود كه اين مسأله بهمين جا خاتمه پيدا كرد.

فرداي آن روز بازجو آمد و مرا صدا زد و گفت ’’ :با كليه وسايل و لوازم
شخصي آماده شو!‘‘ بعد از آماده شدن طبق معمول دست مراگرفت و به

رابطه با مرحوم عالمه احمد مفتي زاده

سلول آقاي مفتي زاده برد .آقاي مفتي زاده در سلول نسبتا بزرگي تنها بود.

روزي بازجو به سلول آمد و دكتر تكميل همايون را صدا زد و برد.

با وي روبوسي و احوالپرسي كردم و او نيز از ديدن من خوشحال شد چون

تكميل را به اطاق خودش برده بود و درآنجا به وي گفته بود كه ’’ آقاي مفتي

بهر حال از تنهايي در مي آمد و يك همزبان پيدا مي كرد ولي من از نظر

زاده اينجاست .او يك سني مذهب است ،تو برو و با او بحث كن و ببين مي

روحي ناراحت بودم .اگر بطور عادي بود و هم سلول شده بوديم منهم شاد

شود او را شيعه كني!‘‘ تكميل هم براي اينكه اين مشكل را از گردن خودش

مي شدم ولي چون از روي اجبار و براي بحث كردن با وي مرا فرستاده بودند

بازكند مي گويد ’’ :اطالعات آقاي جعفري از مسايل شيعه وسني وسيع

در رنج بودم .به همين علت حدود ده روزيكه من و آقاي مفتي زاده در يك

است و وي مي تواند با وي بحث كند ‘‘.هنگامي كه تكميل به سلول برگشت

سلول بوديم من مثل يك شخص ماتم زده در گوشه سلول دائم در خودم

بما نگفت چه اتفاقي افتاده است و براي چه وي را خواسته بودند و چه

فرو رفته بودم و سعي مي كردم كه وارد هيچ بحثي با وي نشوم .هيچگاه من

گفتگويي با وي شده است.

سئوالي مطرح نكردم ولي چون آقاي مفتي زاده مرا مي شناخت گهگاهي در

چند روز بعد بازجو آمد و مرا صدا زد .بعد ازآماده شدن دست مرا

رابطه با بني صدر و مسايل سياسي گذشته چيزهايي مي پرسيد و از افراد

گرفت وبه اطاق خودش برد و درآنجا گفت’’ :يك جوان سني مذهب

سرشناس صحبت به ميان مي آوردكه من در حد اطالعاتم برايش توضيح

اينجاست .مي خواهيم كه شما برويد و با او بحث كنيد و ببينيد مي شود او

ميدادم.

را شيعه كرد ‘‘.من گفتم :اينقدر از مسأله اطالع ندارم كه با بحث وي را

آقاي مفتي زاده را به جرم تشكيل مجمع شمس شوراي مسلمانان اهل

بتوانم شيعه كنم .گفت ’’ :عيبي ندارد باالخره اطالعاتي داري و بما گفته اند

تسنن و چند اطالعيه اي كه بر عليه دولت داده بود بازداشت كرده بودند.

كه شما از مباني اختالف شيعه و سني مطلع هستي و مي تواني بحث را با او

عالوه برآن ،درسنندج انجمني بنام انجمن اهل قرآن تشكيل داده بود كه

شروع كني و حداقل عقايد شيعه را برايش بازگو كني ‘‘.تا بازجو اين مطلب

اعضاي آنرا نيز بازداشت كرده بودند و بعضي از آنها را به تهران آورده بودند

را گفت فهميدم اينهم دسته گلي است كه تكميل به آب داده است .گفتم:

كه در زندان قزلحصار با آنها بعدا هم بند شديم .بچه هايي با ايمان ،معتقد و

باشد ،اين جوان سني مذهب كيست؟ بازجو گفت ’’ :عالمه مفتي زاده

پاك بودند .در كميته مشترك پاسداري بود كه چون قبال بهيار بود نقش

است ‘‘.سخت پشيمان شدم كه چرا مسأله را بطور كلي نفي نكردم .من از

پزشك زندان را به عهده داشت .او در يك بهداري كار مي كرد كه بعد از

قبل تا حدودي آقاي مفتي زاده را مي شناختم و از اطالعات مذهبي و

انقالب در آن بهداري قدرت پيدا مي كند .خودش تعريف مي كرد’’ :

قرآني وي اطالع داشتم .وي كه در زمان خودش يك عالم به مذهب بود ،به

هنگامي كه بني صدر رئيس جمهور شد چون من مخالف بني صدر بودم

زبان عربي و قرآن تسلط داشت و حافظ قرآن بود .عالوه برآن ماركسيسم

كساني را كه از اين بهداري به بني صدر رأي داده بودند ،اخراج كردم ‘‘.او

را نيز مي شناخت و با آن مبارزه مي كرد .قبال با وي در رابطه با مسايل

گهگاهي به سلول مي آمد و بحث شيعه و سني راه مي انداخت .بيچاره

كردستان و ماركسيسم و بعضي مسايل اسالمي و ديدگاههايش چند بار در

اطالع چندان درستي هم ازمسأله نداشت و حرفهاي پرت وپال مي زد كه من

هتل زيبا در خيابان ناصر خسرو مصاحبه كرده بودم و مصاحبه اش در

واقعا خجالت مي كشيدم .مفتي زاده هم چون مي دانست كه وي عاري از

روزنامه انقالب اسالمي منتشر شده بود.

علم واطالع است ،خيلي به او اهميت نمي داد وسكوت مي كرد و او از اينكار

آقاي مفتي زاده كه به كاكا احمد معروف بود انساني پاك ،شريف و

خوشحال بود زيرا خيال مي كرد كه مفتي زاده حرفهاي او را پذيرفته است.

مخلص بود .وي عالم با عملي بود و دين را وسيله اي براي دنياي خود قرار

فقط مفتي زاده بعضي اوقات جمله اي مي پراند كه وي را عصباني مي كرد و

نداده بود .با خلوص نيت و عشق به دين زنده بود و قلبش براي آن مي

شروع به داد وبيداد مي كرد كه مسأله اينطور است وآنطور نيست .در طول

طپيد .من در صالحيت خودم نمي ديدم كه با وي از اين دريچه وارد بحث

اين مدت كوتاه كه با هم بوديم ،مفتي زاده در رابطه با بني صدر ،دولت

بشوم ،آنهم به قصد شيعه كردن وي .از طرف ديگر مي دانستم كه قصد

موقت ،آقاي خميني ،منتظري گهگاهي صحبت مي كرد .وي آقاي خميني و

واقعي آنها شيعه كردن وي نيست بلكه مي خواهند از اين راه وارد شوند و

منتظري را قبول داشت و بخصوص آقاي منتظري را.

سعي كنند او را آلت دست خود قرار دهند و يا حداقل وي را از فعاليتهاي

فكر مي كرد كه تمام اشتباهات و گرفتاريها از جانب دولت بوده است و

سياسي باز دارند .درجواب بالفاصله گفتم :اين كار از دست من بر نمي آيد و

آقاي خميني را مبري از آن مي دانست .از روابط دروني انقالب و تقابلها

درقوت و توانايي من نيست كه با يك عالم مطلع اهل سنت بحث شيعه و

اطالع چنداني نداشت .از اختالفات داخلي حزب جمهوري اسالمي ،بني
صدر ،روحانيت و… اطالعش بسيار نازل بود .بهمين علت خيلي با عالقه

سني راه بيندازم.
آنقدرها در اين زمينه اطالع ندارم وآنچه را كه من مي دانم متكي به

اين نوع مسايل را مطرح مي كرد و با هم بحث مي كرديم .از بعضي از

اسناد ومدارك نيست .وي يك جوان نيست ،بلكه يك عالم است و بايد

اشتباهات بني صدر صحبت به ميان مي آورد و نظر مرا مي خواست و من

كسي در حد خودش با وي بحث كند .اما هرچه از اين كار طفره رفتم بازجو

هم آنچه را كه در اين گونه موارد فكر مي كردم و يا واقع شده بود مي گفتم.

گفت ’’ :مهم نيست ،هرچه شد عيبي ندارد ،نشد هم كه نشد ،تو حداقل برو

با روشن شدن اينگونه مسايل سياسي او به اين نتيجه رسيده بود كه

پيش او ‘‘.چاره اي نيافتم و از روي اجبار گفتم :باشد .از اين جواب باو هم

بهتر مي بود آن چند اطالعيه را نمي داد و صبر مي كرد تا وضع داخلي بهتر

پشيمان شدم ولي كار از كار گذشته بود .وقتي به سلول پيش بچه ها

روشن مي شد .و خطوط مختلف را بهتر مي شناخت .از نظر خط كلي و

بازگشتم ،به تكميل گفتم :اين چه كاري بود كه توكردي؟ چرا وقتي خودت

اعتقادات مذهبي ،در خط و ديد خودش راسخ و استوار بود وتا لحظه آخر

نمي خواستي كاري را انجام بدهي اسم مرا آوردي؟ و چرا بعد از اينكه به

كوچكترين تغييري نكرد ولي مرتب سعي مي كرد كه اطالعات سياسي
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خودش را تصحيح كند .اهل كينه و عداوت هم نبود و مي گفت كه ’’ در

حاال چون بعضي كارهاي او را نمي پسنديم ،همه كارهاي آنها را باطل و ضد

هرقرني از نظر اهل تسنن يك امام زمان ظاهر مي شود و در زمان ما نيز

اسالمي بدانيم.

آقاي خميني ظاهر شده است ‘‘.بعدا بعلت مسايل مختلفي كه در زندان ديد

ممكن است شما بگوييد روش آقاي مهندس بازرگان در دولت موقت

و تمام آنها را مغاير با اسالم تشخيص مي داد ،در فكر خود در مورد آقاي

بنا به داليلي درست نبوده است يا فالن كار و بهمان عمل وي نادرست بوده
است ولي نمي توانيد بگوييد تمام كارهاي وي ضد اسالمي و باطل است.

خميني تجديد نظر كرده بود ولي همچنان به آقاي منتظري ارادت داشت.
من كه در عذاب روحي بسر مي بردم ،هر وقت كه بازجو به ما سر مي

آقاي بازرگان فعاليت اسالمي زيادي كرده است .و موقعيكه شما هنوز به

زد ،مرتب از او مي خواستم كه مرا به سلول قبلي پيش بچه ها باز گرداند .تا

دنيا نيامده بوديد و زماني كه كسي جرأت نمي كرد در دانشگاه از اسالم

سرانجام يكي از روزها تكميل و رضا را به سلول ما آورد .احمد را در سلول

ودين حرفي بزند و نماز بخواند ،او ايستاد و نماز بپا داشت و تبليغ اسالم

قبل نگهداشته بودند و مصطفي را هم به اوين برده بودند .من از اين وضع

كرد و از اسالم و حقانيت آن دفاع كرد ،سخنراني كرد ،كتاب نوشت ،بحث

جديد خوشحال شدم .در مجموع و در اوضاع و احوال آن زمان با آقاي

كرد و خالصه در دانشگاه يك موج اسالم خواهي براه انداخت كه جو

مفتي زاده با احترام رفتار و روي حرفهايش حساب مي كردند .دو بارهم

دانشگاه را نسبت به دين اسالم عوض كرد .اين درست نيست كه گفته شود:

آقاي گيالني در اوين با وي صحبت كرده بود .بيشتر قصدشان نگهداشتن

’’ كتابهاي آقاي بازرگان التقاطي است و اسالمي نيست ‘‘.من گفتم :هركتاب

وي در زندان بود .سرانجام وي را به پنج سال و اندي زندان محكوم كردند.

و نوشته اي هم بحث جداگانه دارد .شما كه كتابهاي او را نخوانده ايد .كتاب
هم كه وحي منزل نيست و اشكالي ندارد كه ايرادي هم داشته باشد.

بستن اتهام به مهندس بازرگان

وي رو كرد به من و گفت ’’ :شما هم مثل بني صدر و بازرگان التقاطي

هنگامي كه مفتي زاده ،تكميل  ،رضا و من در يك سلول بوديم ،روزي

هستي ‘‘.وقتي او اين حرف را زد ،گفتم :من دادگاه رفته ام و  05سال حكم

نادري به سلول آمد وگفت ’’ :جواني است بنام منتظري كه روي مسأله

گرفته ام ،بنا بر اين نه تو بازجوي من هستي و نه من ديگر با تو حرفي دارم

گروهها و دسته ها كار تحقيقي مي كند ،پيش شما مي آيد ،در زمينه اي كه

و بالفاصله رفتم در گوشه ي اطاق نشستم .جو سلول و بحث بهم خورد و

تحقيق مي كند اگر اطالعاتي داشتيد و كمكي از دستتان برمي آيد در

اوضاع سنگين شد .بعد از آن تكميل با زبان چرب و نرم خودش سعي كرد

اختيارش بگذاريد! ‘‘.چند روز بعد جواني بيست و چند ساله به سلول آمد و

به هر ترتيبي كه شده است ،جو را تعديل كند و باالخره اينقدر از اينطرف و

گفت من منتظري هستم و بدون اينكه بگويد در چه زمينه اي تحقيق

آنطرف حرف زد تا اينكه كمي جو را برگرداند ولي اين برخورد من كار

ميكند با تكميل همايون شروع به بحث كرد .درست نظير يك بازجويي از

خودش را كرده بود .اين جوان بلند شد و رفت و ديگر باز نيامد.
چند روز بعد آقاي مرتضي كرمي به سلول آمد و پس از احوالپرسي

وي سئوال مي كرد.
ادعا مي كرد كه آقاي بني صدر از اول جاسوس خارجي ها بوده و

گفت ’’ :آقاي جعفري ،شما با منتظري چه مسأله اي داشته ايد؟‘‘ گفتم :من

ميخواست كه تكميل همايون برگفته اش صحه بگذارد .گفت فرانسوي ها

با وي مسأله اي نداشته ام و شرح ماوقع را براي آقاي مرتضي كرمي گفتم و

روي بني صدر سرمايه گذاري كرده بودند و به همين علت بني صدر در

توضيح دادم كه وي در مورد آقاي مهندس بازرگان چنين وچنان گفت و من

مؤسسه علوم اجتماعي كار مي كرده و با آن استادها رابطه داشته است پس

هم در جواب وي گفتم:كه اين حرف تو درست نيست و آقاي بازرگان اين

وي جاسوس است .تكميل در مورد آن موسسه مقداري توضيح داد ولي اين

خدمات را به اسالم و ايران كرده است .مرتضي كرمي گفت ’’ :منتظري در

جوان مي گفت ’’خير! اين موسسه را فرانسوي ها و خارجي ها براي تربيت

جلسه مسئولين و بازجويان زندان آمد وگفت :آقاي جعفري التقاطي است

عوامل خود و پرورش آنها در ايران برپا كرده بودند ‘‘.بعد تكميل گفت’’ :

و التقاطي فكر مي كند ‘‘.بعد از آن آقاي كرمي گفت’’ :مي شود اين حرف را

اين حرف مثل اين است كه بگوييد وقتي بني صدر در شكم مادرش بوده

روبرو كرد و گفت كه اين حرف از نظر اصولي اشكالي ندارد ‘‘.من هم خيلي

است چند لگدي به شكم مادرش زده است ،پس وي جاسوس است ‘‘.اين

ميل داشتم كه اين مسأله دو باره مطرح و روبرو شود تا برهمگان روشن

جوان ول كن تكميل نبود و تكميل هم بداليلي نمي توانست محكم حرف

شود ولي قبل از اينكه اين كار انجام بشود ،ما را به اوين منتقل كردند .آقاي

بزند ولي سخت ناراحت بود .بعد از مسأله مؤسسه علوم اجتماعي و

مفتي زاده از اين عمل من خيلي خوشش آمده بود وبه همين جهت در

جاسوس بودن بني صدر ،به مهندس بازرگان و نهضت آزادي چسبيد ولي

بعضي جاها كه امكاني برايش پيش آمده بود از جمله پيش آقاي گيالني از

باز مخاطبش تكميل بود .خيلي تكميل را زير فشار قرار داده بود كه آنچه را

من تعريف كرده بود و سعي كرده بود در هرجا كه ممكن است ،از من در

كه خودش نظرداشت ،تأئيديه آنرا از تكميل بگيرد .پرسيد كه ’’ وضعيت

ذهن مقامات دادستاني نكات مثبتي باقي بگذارد.

نهضت آزادي و تاريخچه آن چگونه بوده است؟‘‘ تكميل مقداري در اطراف
مصلوب االراده کردن زنداني

شخصيت مهندس بازرگان و نهضت آزادي صحبت كرد .اين جوان گفت كه
’’ نهضت آزادي يك سازمان الحادي غير اسالمي است و بازرگان و افراد آن

براي بسياري اين سوال مطرح بوده و هست كه چه روشهايي بكار برده

عامل بيگانه و در خدمت آنها هستند ‘‘.تكميل بيچاره گير افتاده بود و از

مي شود كه زنداني خودش اعمال و رفتارگذشته اش را به مسلخ مي كشد و

دست اين جوان رنج مي برد.

چرا در بعضي رژيمها نظير رژيم شاه با وجوديكه زنداني را تحت انواع

ما دور هم نشسته بوديم و بحث را گوش مي كرديم .از كار اين جوان

شكنجه هاي جسمي و روحي قرار مي دادند و يا آنها را به زندانهاي طويل

خيلي عصباني شدم و چون ديدم كه تكميل را ول نمي كند به ميان بحث

المدت و يا اعدام محكوم مي كردند ،زنداني نستوه و پايدار از رفتار و

آمدم و گفتم :همه ي مسئولين دادستاني مي دانند كه من از نظر سياسي

اعتقاداتش دفاع مي كرد ولي در رژيمهايي نظير رژيم انقالبي اكتبر0901

مخالف روش نهضت آزادي بوده وهستم و روش سياسي آنها را نمي پسندم

شوروي و يا رژيم انقالبي جمهوري اسالمي و… انقالبيون و مبارزين سابق

ولي اين به اين معنا نيست كه چون من روش سياسي آنها را نمي پسندم،

بعنوان دشمنان فعلي ،گروه گروه و دسته دسته آن هم به سادگي و

پس تمام كارهاي آقاي مهندس بازرگان نادرست و باطل است و اين صحيح

خوشرويي مي آيند و در برابر ملت خود را خائن ،ضد انقالب ،ضد اسالم و

نيست كه ما كساني را كه ساليان دراز در خدمت اسالم و مبارزه بوده اند

قرآن معرفي مي كنند و چنان وانمود مي كنند كه از روي رغبت و رضا و
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براي جبران گذشته سياه خود و پاك كردن اذهان مردم از شوائب چنين

نمي رساندند و رابطه خوبي با آنها داشتند .دو سه نفر از بچه هاي اصفهان را

پيشنهادهايي را مطرح كرده ،از پيشگاه ملت و يا رهبرانقالب تقاضا دارند

بجرم ترور مهندس بحريني به آنجا آورده بودند .آقاي اصغر يكي از

كه مورد عفو و بخشش انقالبي و رأفت اسالمي قرار بگيرند.

همكاران مهندس غرضي در زمان استانداري وي در كردستان ،پد زن

نگارنده سعي مي كند كه با تحقيقاتي كه بعمل آورده و تجربياتي كه

كشميري ،كسيكه گفته مي شد كه نخست وزيري را منفجر كرده و باعث

خود از بكار گيري اين گونه روشها اندوخته است ،درحد بضاعت خود در

قتل رجايي و باهنر شده است .بعضي از افراد ساواك ،هيئت مديره كانون

جلد دوم اين اثر كه به جامعه شناسي زنداني و زندانبان اختصاص يافته

وكالي دادگستري ،آقاي علي كريمي معاون خلخالي و معاون گروه فدائيان

است به اين پرسش پاسخ گويد ولي فعال در اين بخش مختصر به اين مسأله

اسالم كه به علي خالص مشهور بود و… خالصه تركيب بند عجيب و غريب

مي پردازم كه از چه روشهايي استفاده مي شود كه زنداني خودش با گشاده

بود .از هر دسته و گروه و يا تخصصي و حرفه اي درآنجا وجود داشت و لذا

رويي مي آيد و رفتار وكردار و عقايد گذشته اش را به مسلخ مي كشد و

براي تجربه اندوزي بسيار خوب بود .از نظر جا وضع كمي بهتر از سابق بود و

گويي كه يك شبه به وي وحي شده است! روش كار در سراسر اين كتاب

به هرنفري در هر اطاق بين نيم تا يك متر جا داده مي شد .جا داشتن در

آنست كه از مثالهاي زنده و حقيقي و ملموس استفاده شود.

اطراف اطاق و كنار ديوار خودش يك امتياز بود .در اين فصل به بعضي از
افراد كه مطلبي براي بازگو كردن در مورد آنها وجود دارد به ترتيب اشاره

مهمترين و اصلي ترين روشي كه براي مصلوب االختيار كردن و به زانو

مي كنم.

در آوردن زنداني از آن استفاده مي كنند ،ايجادترس در وجود زنداني است.
اگر روش ايجاد ترس كارگر افتاد ،زنداني خودش را دراختيار آنان قرار مي

1ـ تيمسار عصر جديد

دهد و اگر زنداني توانست برترس غلبه كند تمام كوشش زندانبانان و عوامل
دادستاني بي اثر خواهد شد .و اگر اين ترس در وجود زنداني با چاشني

تيمسار عصر جديد ،از فرماندهان نيروي هوايي و متخصص با تجربه

ايمان و اعتقاد ظاهر شود ،مسأله بطور كلي شكل ديگري بخود مي گيرد و

اي در زمينه كارش بود .اين امير ،مسئول پروژه هواپيماهاي جاسوسي ” اي

شخص اسير و زنداني عامل بي اراده اي در دست اولياي زندان و عوامل

وكس “ در زمان شاه بود .شاه تعدادي از اين هواپيماهاي ردياب را از آمريكا

دادستاني مي شود وآنان به هرطرفي كه بخواهند مي توانند وي را

خريداري كرده بود كه وي مسئول اجراي فني اين پروژه بود .بعد از انقالب

بچرخانند .عوامل مختلقي در ايجاد ترس در وجود زنداني موثر است ولي

يكي دو فروند از اين هواپيماها را آمريكا به عربستان سعودي فروخت و
درزمان جنگ ايران و عراق آمريكايي ها از همين هواپيما براي رديابي

غلبه ترس بيشتر زماني است كه:

استفاده مي كردند .تيمسار عصر جديد نقل مي كرد كه چون كار اين

0ـ زنداني فكر كند و يا به وي بباورانند كه پرونده اش سنگين است و

هواپيماها رديابي و جاسوسي بوده ،وي را بجرم جاسوسي گرفته و به پنج

تمام اطالعاتش در اختيار آنهاست.

سال زندان محكوم كرده بودند .او نقل مي كرد كه از نظر مالي تيمسار

9ـ در راه و روش گذشته و اعتقادات خودش راسخ و استوار نباشد و

طوفانيان مسئول تمام خريدهاي ارتش و معاون وي سپهبد يزدانبخش بود.

ايمان واقعي به آنها نداشته باشد.

طوفانيان در اوايل انقالب دستگير شد ولي فراري داده شد و معاونش

3ـ در معرض اطالعات يك طرفه قرار بگيرد و قدرت تجزيه و تحليل

سپهبد يزدانبخش نيز كه دستگير شده و به اوين آورده شده بود ،در اواخر

اين اطالعات يكطرفه را از دست داده باشد.

سال  60ويا اوايل سال  69همراه با دكتر رام به دادگاه فراخوانده شد.

4ـ به وي باورانده باشند كه اعتقادات قبلي او درست نبوده و اعتقاد

هردوي آنها بعد از بازگشت به بند شاد و خندان بودند چون با دادن مبلغ

صحيح و روش درست اين است كه اينها مبلغ و بيانگر آن هستند.

كالني ،آقاي گيالني حكم آزادي آنها را صادر كرده بود.

 5ـ معيار سنجش براي به محك زدن باورهايي كه بوي تزريق شده
است نداشته باشد ،بعبارت ديگر شخص زنداني نسبت به مسلك و مرامي

9ـ آقاي محمد اسالمي

كه داشته و روشي كه براي تحقق آن بكار برده است معيارهاي شناسايي

آقاي محمد اسالمي صاحب سردفتر اسناد رسمي شماره  9شهر ري

ارزشهاي واقعي آنرا از دست داده باشد و يا آنكه اعمال را با شكلها مقايسه

بود .اين شخص كه خود قبال معمم بوده و سالها پيش از سلك روحانيت

كند نه با محتوي.

بيرون آمده بود ،شخصي مطلع به مسايل ديني و قرآني بود .وي در اوايل

تنها مسأله شخص و يا فردي خاصي نيست بلكه مسأله ،روشي است

انقالب در اوين ،خودش مدت كمي بازجو بوده و همراه خلخالي نيز به

كه هزاران نفر در اينگونه زندانها دچار آن ميشوند.

كشورهاي حوزه خليج فارس سفر كرده بود .اما از اعمال و رفتار خلخالي
خوشش نيامده وي را رها كرده و از اوين نيز بيرون آمده است ،وي كه اول

فصل نهم

فكر مي كند ضابطه حاكم است و به خاطر عقيده خدمت مي كرده وقتي
متوجه مي شود كه رابطه جاي ضابطه را گرفته است ،همه ي اينها را رها مي

انتقال به جزيره اوين

كند وبدنبال كار وفعاليت خودش مي رود .وي بين آخوندها ،فردي

سرانجام اواخر ديماه  0360مرا به اتفاق چند نفر ديگر مجددا به جزيره

سرشناس بود و همه ،از جمله آقاي گيالني وي را خوب مي شناختند .سنش

اوين منتقل كردند و طبق روال گذشته اول ما را به دادسرا و دفتر زندان

باالي شصت سال بود .وي را به اين اتهام كه آقاي جمال گنجه اي را

بردند و ازآنجا مرا به واحد 399فرستادند .در اين واحد نيز به بند قبلي يعني

درمنزلش مخفي كرده و يا از مخفي گاه وي اطالع داشته ،بازداشت كرده

بند شش تحويل دادند .وقتي به بند بازگشتم هنوز احسان نراقي در آنجا

بودند .او يكي از اعضا گروه اقامه بود و اويني ها وي را متمايل به مجاهدين

بسر مي برد .از افراد ديگري كه به اين بند منتقل شده بودند ،بمناسبتهايي

مي شناختند .اين پيرمرد را چندين بار شكنجه و بقول خودشان تعزير

نامشان خواهدآمد.

كردند .هردفعه كه از بازجويي برمي گشت ،كف پاهايش ورم كرده بود كه از
شدت درد مي ناليد و براي من خيلي عجيب بود كه اينها چگونه خجالت

در اين موقع دو جوان حزب الهي كه پاسدار و از محافظين آقاي

نمي كشند و اين پيرمرد را كتك مي زنند.

قدوسي دادستان بودند ،مسئول داخلي بند بودند .به زندانيان اذيت و آزار
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رابطه سازماني و تشكيالتي.

آقاي جمال گنجه اي آخوند مجاهدين در زمان انقالب و قبل ازآن با

قاضي ـ آقاي اسالمي ،شما عضو گروه اقامه كه بوديد؟ مي دانيد كه

آقاي اسالمي دوست بوده و حشر و نشر داشته است و گويا هنگامي كه اول

اكثر اعضاي اين گروه يا مجاهد هستند و يا از هواداران آنها؟

اوضاع هنوز بهم نخورده بود يكي دو سه باري از روي دوستي به منزل آقاي

اسالمي ـ بله من عضو گروه اقامه بوده ام ولي نمي دانستم كه اعضاي

اسالمي آمده و بعد هم مخفي شده است .مأمورين دادستاني وي را شكنجه

آن عضو مجاهدين و يا هواداران آنها بوده اند.

مي كردند كه جاي گنجه اي را نشان بدهد و فكر مي كردند كه وي از گنجه
اي اطالع دارد و يا شايد او را مخفي كرده است .وي يكي از اعضاي گروه

قاضي ـ شما نمي دانستيد كه آقاي مهندس يزدان حاج حمزه ،دكتر

اقامه بود كه آقايان طاهر احمدزاده ،مسعود كريم نيا ،احمدعلي بابايي،

ممكن ،سرداني ،منصور كريم نيا ،طاهراحمدزاده و… يا عضو مجاهدين بوده

دكترممكن ،مهندس يزدان حاج حمزه ،دكتر ملكي ،محمدسرداني(طارمي)

و يا هواداران آن هستند؟
اسالمي ـ بله من عضو اين گروه بودم ولي هدفم اين بود كه قانون

و چند نفر ديگر درآن عضويت داشتند.

اساسي جمهوري اسالمي عملي شود و الغير .اينها هم نمي گفتند كه

آقاي اسالمي با آقاي احسان نراقي دوست شده بود و اصوال وي با

مجاهد هستند و يا هوادارآنها.

روشنفكران و تحصيل كرده ها رابطه خوبي داشت .بعد از اينكه وي چندين
بار تعزير( شكنجه) شد و حدود هفت هشت ماهي در زندان بود ،در يكي از

قاضي ـ آقاي اسالمي از افرادي مثل من و شما بايسته نيست كه اين

بازجويي ها به وي گفته بودند كه عنقريب وي را به دادگاه خواهند فرستاد.

چيزهاي به اين روشني را نبينيم و اين افراد را كه همه مي شناسند و از

خودش مي گفت كه هيچ جرمي ندارد و حقيقتا مرتكب جرمي هم نشده

سرشناسان آنها هستند ما آنها را نشناسيم .شما كه خودتان اهل تجربه و

بود .نه رابطه با جمال گنجه اي جرم بود ونه عضو گروه اقامه بودن ،مشكل

علم هستيد نمي دانيد كه كساني مي آيند و از پاكي و سادگي بعضي ها

اين بود كه در جمهوري اسالمي و دادگاههاي انقالب افراد را تنها به خاطر

سؤاستفاده مي كنند و بمرور آنها را درجهت اهداف خود هدايت مي كنند و

جرم مرتكب شده محاكمه نمي كردند بلكه فكر و عقيده افراد را نيز به

بعد آنها را در دام خود گرفتار مي سازند؟
اسالمي ـ شما درست مي فرماييد ولي درهرحال ما كه دست بكاري

محاكمه مي كشيدند .همين كه عقيده شما خالف عقيده آنان و يا روش شما

نزديم فقط چند اعالميه صادر كرديم كه جنبه ارشادي و امر به معروف

مخالف روش آنان بود ،همين براي مجرميت و محكوم كردن كافي بود.

داشت.

روزي احسان نراقي به من گفت ’’ :آقاي جعفري گويا آقاي اسالمي را
ظرف چند روزآينده به دادگاه احضار خواهند كرد و او خودش مي گويد كه

قاضي ـ آقاي اسالمي ،آيا محتوي اين اعالميه ها مخالف جمهوري

اصال مرتكب جرمي نشده است ولي با اوضاع و احوال فعلي بهتر است كه

اسالمي و امام خميني نبود .او مي گويد كه قانون اساسي دارد اجرا مي

بداند وضعيت دادگاهها از چه قرار است كه خيلي تند نرود و كار را بجاي

شود ،گروه شما مي گويد كه آن اجرا نمي شود .او مي گويد كه جلوي اين

سخت نكشاند .چون شما از جريان انقالب و گروههاي مختلف اطالعاتي

قلمها بايدگرفته شود و قلمهاي مغرض بايد شكسته شود و شما مي گوييد

داريد ،مي توانيد از او سوالهايي بكنيد نظير همان سوالهايي كه ممكن است

كه بايد همه ي قلمها آزاد باشد و همه بتوانند بنويسند ،مثال فالن اعالميه و

در دادگاه برايش مطرح كنند ‘‘.من گفتم اشكالي ندارد .من و اسالمي و

فالن اعالميه كه امضاي شما هم زير آنست در مخالفت صريح با جمهوري

احسان نراقي به دفتر داخلي بند رفتيم .دو جوان پاسدار كه قبال محافظ

اسالمي و اوامر امام خميني نيست؟
اسالمي ـ من آن دو اعالميه را امضاء نكرده ام .دوستان به من اطالع

آيت الـله قدوسي دادستان كل انقالب بودند و حال دستگير شده بودند،

نداده و خودشان اسم مرا پاي آن گذاشته بودند.

يكي مسئول بند وديگري معاون وي بود ،مورد اعتماد بودند و بر عليه

قاضي ـ آيا شما بعد از اينكه ديديد آنها اسم شما را پاي آنها گذاشته

زندانيان خبري به بيرون نمي دادند .در آنجا يك دادگاه صوري تشكيل شد

اند و شما موافق محتواي آن نبوديد ،نظرخود را اعالم كرديد؟

كه من در آنجا نقش قاضي را بازي كردم وآقاي نراقي در نقش دادستان

اسالمي ـ نه ،در آن موقع چنين چيزي بنظرم نرسيد ولي به آنها گفتم

عمل مي كرد:

كه ديگر بدون اجازه حق ندارند نام مرا پاي اطالعيه اي بگذارند.

قاضي ـ آقاي اسالمي ،شما متهم هستيد كه عضو مجاهدين خلق بوده

قاضي ـ آقاي اسالمي ،شما كه خودتان انقالبي بوديد ،چطور شد كه ما

و آقاي جمال گنجه اي را مخفي كرده ايد و از محل اختفاي او اطالع داريد.

را رها كرديد و با گروههاي ضدانقالب رابطه برقراركرديد؟

آيا شما نمي دانستيد كه اين گروه ضد انقالب و ضد جمهوري اسالمي و

اسالمي ـ شما مي دانيد كه من با اين سن و سال ،مسئوليت يك

اسالم است؟
اسالمي ـ آقاي گيالني ،شما كه خودتان مرا بهتر مي شناسيد ،من كجا

خانواده بزرگ و دفتر اسناد رسمي را بعهده دارم .اول انقالب چون نيازكمك

مجاهد هستم؟ همينطور كه قبل از انقالب همه با هم رابطه داشتيم من هم

به انقالب بيشتر احساس مي شد ،من درخدمت بودم ولي بعد كه افراد زياد

با آنها رابطه داشتم .با آقاي گنجه اي هم رابطه داشتم و اوكجا رفته و چه

شدند وكارها روبراه شد و از طرف ديگرشيرازه ي كار خانواده و امر معيشت

شده من خبر ندارم .من نه عضو مجاهدين بوده ام و نه هوادار آنها و نمي

من داشت از هم مي پاشيد ،ديدم صالح براين است كه فعال به كار و زندگي
برگردم تا ببينم بعدا چه خدمتي از من ساخته است واال من قصد پشت

دانم كه وي كجاست.

كردن به انقالب را نداشته ام.

قاضي ـ آيا شما بعد از انقالب با وي دوست نبوده و رابطه نداشته ايد؟

بعد از اين بحثها جلسه را ختم كرديم .چند روز بعد آقاي اسالمي را

اسالمي ـ چون قبل از انقالب با وي دوست بودم و رابطه داشتم بعد از

براي دادگاه احضار كردند و رئيس دادگاه نيز آقاي گيالني بود .آقاي گيالني

انقالب هم رابطه داشتم.
قاضي ـ آيا نمي دانستيد كه وي از مجاهدين است و امام خميني

هم بعلت دوستي و رابطه قبلي ،به آقاي اسالمي خيلي سخت نگرفته بود.

مجاهدين را نفي كرده است؟ چرا بعد از اينكه امام خميني آنها را طرد كرد

بعد از مقداري بحث و بررسي خودماني ،آقاي گيالني رو به ديگران كرده و

و معلوم شد كه اينها منافق و ضد اسالم هستند ،شما باز هم با آنها رابطه

گفته بود كه مجازات آقاي اسالمي به همين اندازه كه زندان بوده است

داشتيد وآنها را طرد نكرديد؟

برايش كافي است و حاال كه مسايل برايش روشن است وي را آزادكنيد و 6
ماه هم حبس تعليقي به وي بدهيد .وآقاي اسالمي چند روز بعد آزاد شد.

اسالمي ـ بله ولي تمام اينها تنها از روي دوستي بوده است و نه اينكه
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دبير لژ فراماسوني دستگير شد كه بالفاصله پس از چند ساعتي به دستور
9ـ علي کريمي

آقاي خميني با عزت و احترام آزادگرديد.

علي كريمي معاون آقاي خلخالي به علي خالص مشهورشده بود چون
 5ـ مهندس ف ـ ن

مي گفتند كه وي تيرهاي خالص را مي زده است .خودش تعريف مي كرد كه
آنها چند برادرند كه همه از مقامات جمهوري اسالمي و صاحب نفوذ هستند

از جمله كسانيكه در بند با او آشنا شدم و رابطه دوستي پيداكردم

و براثر اختالفات دروني و گروهي وي را بازداشت كرده اند .و مي گفت كه

آقاي ف ـ ن بود ،يكي از افراد بارزي كه در آمريكا تحصيل كرده بود .وي در

من هيچ نگراني ندارم و اينها نمي توانند مرا در زندان نگهدارند .از اوضاع و

دوران دانشجويي عضو كنفدراسيون جهاني آمريكا شاخه سيس( رنجبران)

احوال هم معلوم بود كه هيچ نگراني و ناراحتي نداشت و حتي مرتب

بود و زمانيكه سيس در آمريكا برنامه راديويي پخش مي كرد وي سخنگوي

اعتراض مي كرد و مي گفت وقتي بيرون بوده است چند تلگراف به بعضي از

آنها بود و در اداره راديو دست داشت .بطوريكه خودش برايم نقل كرد :بعد

مقامات زده كه درآن به بعضي از كارها اعتراض كرده از جمله مي گفت كه

از انقالب هنگامي كه به ايران برمي گردد به زودي متوجه مي شود كه جو و

تلگرافي هم به بني صدر زده كه درآن به بعضي اعدام ها و شكنجه ها

فضاي سياسي فعلي متناسب با فعاليت گروه آنها نيست و در صورت فعاليت

اعتراض كرده است .وي نقل مي كرد كه آقاي خلخالي حدود چهار صد نفر

ممكن است بطور كلي از صحنه حذف گردند وكار بجاي باال بكشد.

را بدون اينكه پرونده برايشان تشكيل بدهد ،اعدام كرده است .هنگامي كه

بدينجهت وي از همان اوايل انقالب كار سياسي را رها مي كند و دنبال

آقاي خلخالي رهبر فدائيان اسالم بود وي معاون او در گروه فدائيان اسالم و

كسب وكار و زندگي مي رود .ولي چون يكي از افراد سرشناس رنجبران بود

از همراهانش بود .همانطوريكه خودش مي گفت بعد از چند ماه كه در

او را با همسرش دستگير كرده بودند .همسرش را خيلي زود آزاد كردند و

بازداشت بود وي را آزادكردند.

خودش را مدتي در بازداشت نگهداشتند و سرانجام وي را نيز آزاد كردند.
آقاي ف ـ ن گروههاي چپ و طرز تفكر و خط مشي آنها را خوب مي

4ـ دکتر احمد هومن

شناخت .با حزب توده و انشعاباتي كه در درون حزب توده به وقوع پيوسته

دكتر هومن كه يكي از مقامات عالي رتبه دادگستري در رژيم گذشته

و منجر به وجود آمدن ساير گروههاي ماركسيستي شده بود ،و نيز ازخط

بود ،يكي دو دوره نيز رياست كانون وكال را بعهده داشته است .وي تمام

مشي حزب توده و روابط دروني آنها بخوبي آگاه بود ،وهمه ي اينها به اين

مدارج را در دادگستري طي كرده ،مدتي هم عضو جامعه بين المللي وكالي

دليل بود كه وي ساليان دراز درآمريكا جزو مبارزين چپ واز رده هاي باالي

دادگستري بوده است .برادرش رئيس لژ فراماسوني در ايران بود .مسلط به

آنها بوده است.

زبان انگليسي و از حقوق دانان بين المللي بود .وي متجاوز از هفتاد سال

درهمان روزهاي اول كه من وارد بند شدم ،وي با من آشنا شد و با هم

داشت و با افراد كمتر حرف مي زد .در زندان خيلي به او سخت مي گذشت

رابطه خوب دوستانه پيدا كرديم و به مرور كه يكديگر را مي شناختيم رابطه

و شكسته شده بود .من از او خواهش كردم كه كمي انگليسي به من ياد

دوستي ما محكمتر مي شد .وي گهگاهي در رابطه با روزنامه انقالب اسالمي

بدهد و وي هم قبول كرد و هر روز حدود نيم ساعتي در حاليكه در حياط با

و رياست جمهوري و اطرافيان آقاي بني صدر سوالهايي مطرح مي كرد و من

هم قدم مي زديم به من انگليسي ياد مي داد .در حين قدم زدن از وي

نيز به آنها پاسخ مي دادم و او نيز متقابال مسايلي را كه من مطرح مي كردم

سئوال كردم شما كه خودتان ماسون هستيد وبرادرتان رئيس لژ در ايران

جواب مي داد و با هم مبادله اطالعات مي كرديم .بسياري از مسايل مذهبي

بوده ،بعد از انقالب وضعيت شما چگونه شد؟ گفت ’’ :وقتي كه انقالب

را با هم بحث مي كرديم و با آنكه وي بيشتر مبارزاتش را با چپ گرايي

پيروزشد و ما ديديم اهدافي كه ما داشتيم از قبيل برادري ،مساوات ،برابري

سپري كرده بود ولي به مرور به مسايل مذهبي و ديني نيز عالقه پيدا كرده

و… همان اهدافي است كه جمهوري اسالمي تعقيب مي كند لذا ما مدارك

بود و بدين خاطر آبش با من بيشتر توي يك جوي مي رفت .بحدي به هم

و اسناد خود را برديم خدمت آقاي دكتر مفتح و گفتيم كه ما جزو گروه

عالقه پيدا كرده بوديم كه هنگامي كه مرا براي انتقال به قزلحصار صدا زدند

ماسون هستيم و اهداف و عقايد ما هم اينهاست .حاال كه انقالب پيروز شده

و با وي خداحافظي كردم ،مدتي دست درگردن هم داشتيم و اشك

است تكليف ما چيست؟ شما چه دستوري مي دهيدكه ما عمل كنيم؟‘‘

درچشمانمان حلقه زده بود و احساس مي كرديم كه خيلي به هم نزديك

آقاي مفتح پس از ديدن اسناد و مدارك گفت ’’ :شما مشكلي نداريد و

هستيم .حتي بعد از اينكه من از زندان آزادشدم دو سه سالي با هم رابطه

كسي متعرض شما نخواهد شد و اهداف شما خوب و اسالمي بوده است‘‘.

داشتيم تا اينكه رفته رفته رابطه قطع شد .مدتي كه با هم در مورد مسايل

در جمهوري اسالمي كسي به جرم عضويت در لژهاي فراماسوني تحت

مختلف و بخصوص مسايل سياسي ـ مذهبي بحث مي كرديم و وي از

پيگير قرار نگرفت .در رژيم گذشته ماسونها مقامات مهمي را اشغال كرده

فعاليت هاي اسالمي من در اروپا آگاه شد و ديد كه همچنان به اعتقادات

بودند و در سياست گذاري كشور نقش اساسي داشتند اما نه تنها كسي

اسالمي و باورهاي ديني خود پاي بند هستم و اعمال و رفتار جمهوري

متعرض آنها نشد بلكه چندان جرمي و بحثي نيز در باره ي آنها پيش نيامد

اسالمي وسران آن را به حساب دين نمي گذارم ،دچار تعجب شده بود كه

و اين يكي از مسايل پيچيده و بغرنجي است كه هنوز در بوته ابهام مانده

چرا من در زندان بسر مي برم و چندين بار اين مسأله را بطرق مختلف از من

است .در طول مدتي كه من در بازداشت بسر مي بردم به سه نفر ماسون

سئوال كرد.

برخورد كردم كه آنها هم در رابطه با مسايل ديگر بازداشت شده بودند .يكي

يك روز چند نفر را به بند آوردند كه از جمله آنها آقاي محسن خاتمي

معاون وزير دادگستري بختيار وديگري مهندس سيامك فرزد بود كه

يكي از اعضاي سازمان رنجبران بود و از كساني بود كه تا آخر در اين گروه

مقاطعه كار زندان اوين بوده و مسايل پيمانكاري داشته و هنگام دستگيري

باقي مانده و دست به اسلحه نيز برده بود .وي در سال  60دستگير شده بود

نيز مقادير زيادي مشروب از وي گرفته بودند و سومي همين دكتر هومن بود

و مدتي را دركميته مشترك گذرانده و درآنجا تحت بازجويي قرارگرفته بود

كه وي را در رابطه با رياست كانون وكال آورده بودند .و بگفته موسي جان

و بعد از تكميل پرونده براي محاكمه وي را به اوين منتقل كرده بودند.

سيف حسيني معاون آذري قمي در دادستاني انقالب تهران و مستشار

هنگامي كه من و ف ـ ن در حياط قدم مي زديم او و ف ـ ن يكديگر را

ديوان عالي كشور به اينجانب و ديگران ،اول انقالب نيز دكتر علي آبادي

شناختند و با هم به احوالپرسي پرداختند .آقاي ف ـ ن مرا معرفي كرد
63

وگفت ’’ :آقاي جعفري مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمي و از همكاران

صدا زدند كه ’’ با كليه وسايل آماده شويد ‘‘.كمي قبل از آن هم از طريق

نزديك آقاي بني صدر است ‘‘.وقتي او اين حرف را شنيد ،تعجب كرد و

مسئول بند گفته شده بود كه مي خواهند مرا آزاد كنند .خودم هم فكر مي

گفت ’’ :عجب! آقاي جعفري در زندان است واينجاست؟‘‘ ف ـ ن گفت’’ :

كردم كه شايد بخواهند مرا آزاد كنند ولي بعد كه مرا به اوين منتقل كردند

بله مي بيني كه آقاي جعفري هم اينجاست ‘‘.خاتمي گفت’’ :آقاي جعفري

مسأله آزادي ،شكل ديگري پيدا كرد و سه سال و اندي ديگر همچنان در

كه از بچه هاي مسلمان و مستقل گروه بني صدر است ،چطور است كه او را

زندان ماندم .گويا مسأله آزادي مطرح بوده ولي با دسيسه اي ديگر كه

دستگير كرده اند .او كه مخالف گروههاي چپ و مجاهدين بوده و همه نيز او

الجوردي و دار و دسته اش چيده بودند جلو آزادي مرا گرفتند .وقتي به

را مي شناختند ‘‘.گفت ’’ :حيرت من از زنداني بودن آقاي جعفري بدين

اوين رسيديم باز مرا به همان بند قبلي يعني بند 6واحد 399منتقل كردند.

دليل است كه آقاي “ پ ” مرتب به جلسات ما مي آمد و با هم بحث و تبادل

مادر تكميل و من هردو در روز  09فروردين ماه سال  69فوت كرده

نظر مي كرديم و مي گفت كه ما موافق هستيم كه با شما همكاري كنيم ولي

بودند .البته تكميل را با پاسداري در ختم مادرش شركت داده بودند .به اين

آقاي جعفري مخالفت مي كند و نمي گذارد كه مقاالت شما در روزنامه چاپ

علت همان شب جمعه من و تكميل در داخل بند جلسه ختمي تشكيل

شود .با يك چنين مسايلي كه آقاي “ پ” در باره آقاي جعفري مي گفت

داديم و براي شادي روح آنان فاتحه خوانديم .در بند  6اطالع حاصل كردم

براي من خيلي تعجب آور است كه چرا وي را دستگير كرده اند‘‘.

كه سودابه و احمد ،روز سوم يا دوم فروردين ماه سال  69آزاد شده اند.

سرگردان در زندانهاي مختلف

آدم ربايي در جمهوري اسالمي

در مدت سه سال اول زندان ،مأموران نقاله جمهوري اسالمي مرا از اين

هنگاميكه اين دفعه به بند 6وارد شدم محمد منتظر( محمد آخوندان)

زندان به آن زندان و از اين بند به آن بند مي كشيدند و هر چند يك بار به

را ديدم كه در گوشه اي نشسته است .چون همديگر را از قبل ميشناختيم،

بهانه اي مرا از اين گور به آن گور منتقل مي كردند .وضع بدين منوال مي

احوالپرسي و روبوسي كرديم و او هم از ديدن من خوشحال شد .در آن

گذشت تا اينكه اواخر بهمن ماه يا اوايل اسفند ماه سال  60روزي حاج آقا

موقع او خودش را به ديوانگي زده بود وكارهاي غيرعادي مي كرد .بعدها به

مظاهري مسئول داخلي بند كه آدم شريفي بود از بيرون بند آمد و عده اي

او گفتم :محمد تو چرا دست به اين قبيل كارهاي غيرعادي مي زدي؟ گفت:

از جمله مرا صدا زد وگفت ’’ :با كليه وسايل آماده شويد ‘‘.ما را حركت

’’ تو نميداني ،اگر من به اين كارهاي غيرعادي دست نمي زدم ،اينها مرا

دادند و روانه زندان قزلحصار كردند .اين بار برخالف قبل در زندان قزلحصار

كتك مي زدند و اعدام مي كردند‘‘.

وضعيت تغيير كرده بود .بند دو واحد سه كه قبال يكي از بندهاي خوب آنجا

آقاي محمد منتظر بقول خودش شاعر اهل البيت و جزو انقالبيون و

بود و در اختيار غير گروهكي ها بود ،اين بار بند گروهكي شده بود و واحد

دار و دسته محمد منتظري بود .به پاريس هم آمد و در نوفل لوشاتو در بيت

يك را داشتند تخليه مي كردند كه تحويل شهرباني بدهند .به اين علت

آقاي خميني بود و در بسياري از عكسهايي كه از آقاي خميني گرفته شده

بند 6واحد سه را كه يكي از بندهاي كوچك و نامناسب واحد بود ،به غير

وي نيز پشت سر ايشان و يا درآن جمع ايستاده است .سالهاي قبل از

گروهكي اختصاص داده بودند .گروهكي معموال به گروههاي چپ و

انقالب شعرهاي انقالبي مي سرود و با روحانيون و انقالبيون در ارتباط بود و

مجاهدين اطالق مي شد و غيرگروهكي شامل ساواكي ،ارتشي ،جبهه اي،

به اين علت همه ي روحانيون سرشناس را مي شناخت و با آنها حشر و نشر

شريعتمداري ،بختياري ،نوژه اي ،نامارا ،قطب زاده اي ،مكتب قرآن( گروه

داشت.
روزي در زندان فرصتي دست داد ،به محمد گفتم :تو ديگر چرا

كاكا احمد يعني عالمه احمد مفتي زاده) ،بني صدري و جسته گريخته چپي

اينجايي و چرا گرفتار شده اي؟ ما با آقاي بني صدر بوديم اما تو كه با

و مجاهد بود.

روحانيون و آقاي محمد منتظري بودي ،چه شده است كه كيسه الجوردي

چون وضعيت بندهاي گروهكي نسبت به غير گروهكي بهتر شده بود

به تنت خورده است؟ وضعيت خودش را چنين توضيح داد:

و تقريبا اداره زندان بعلت اينكه تواب شده بودند در اختيار گروهكي ها بود
و من هم در اولين دفعه كه به قزلحصار رفتم حاج داود رئيس زندان گفت كه

’’بعد از انفجار دفتر حزب جمهوري و كشته شدن محمد منتظري ،بر

بني صدر مادر گروهكها بود و ما را به بند گروهكي فرستاد .ايندفعه وقتي

اثر اطالع از بعضي مسايل از اينها فاصله گرفتم و مثل گذشته به لبنان رفت

براي تقسيم زندانيان به بندهاي مختلف آمد ،گفت ’’ :غيرگروهكي ها چه

و آمد مي كردم .در لبنان با ياسرعرفات رفت وآمد داشتم .اينها از اينكه من

كساني هستند؟‘‘ آنهايي كه غير گروهكي بودند بلند شدند .بعد گفت’’ :

با ياسر عرفات همكاري مي كردم ناراحت بودند و لذا مرا دزديدند و به

گروهكي ها هم بيايند اينطرف ‘‘.من هم همراه گروهكي ها رفتم آنطرف.

زندان اوين آوردند ‘‘.پرسيدم چطور ترا دزديدند؟ گفت ’’ :در لبنان شبي

بعد از آن حاج داود روكرد بمن و گفت ’’ :تو كه گروهكي نيستي ‘‘.گفتم:

آقاي سرهنگ نيلي كه توهم او را مي شناسي آمد پيش من و گفت ” :محمد

حاج آقا دفعه قبل خود شما به من گفتيد كه ” بني صدر مادر گروهكها

توكه اهل شعر و مدح ائمه هستي بيا برويم سوريه ،در آنجا جلسهاي است و

بود “.گفت ’’ :نه! حاال برو بند غير گروهكي ‘‘.و مرا با آن عده غير گروهكي

براي ما نوحهاي بخوان و مدحي بكن و ما را به فيض برسان “.من به اتفاق

به بند هفت واحد يك فرستاد .در مالقاتي كه اواخر اسفندماه  60داشتيم،

وي به سوريه رفتم .در سوريه اينها يكراست مرا به سفارت بردند .در سفارت

همسرم گفت ’’ :مادرت مريض است و ما فردا عازم اصفهان براي ديدار وي

مرا به سلولي انداختند و چند روزي زنداني بودم تا اينكه روزي آمدند و

هستيم ‘‘.من از طرز گفتن بتول احساس كردم كه بايستي وضع مادرم

آمپول بيهوشي بمن زدند و مرا در جعبه اي گذاشتند و با هواپيما به تهران

وخيم باشد و ممكن است كه ديدار من و مادرم به قيامت بيفتد و همينطور

روانه كردند ‘‘.سرهنگ نيلي كه او را گرفته بود ،خودش برايم تعريف كرد:

هم شد .هرچه سعي كردم كه يك روز مرخصي بگيرم و يا همراه آنها بروم و

’’وقتي به فرودگاه رسيديم ديدم كه محمد در شرف بهوش آمدن است و

با مادرم ديدار كنم ميسر نشد تا اينكه در مالقات بعدي بتول آمد و گفت: :

ممكن است داد و بيداد راه بيندازد و پليس متوجه شود و لذ با يك تردستي

’’ مادرت به رحمت خدا پيوسته است و ما هرچه كوشش كرديم كه بتوانيم

خاصي يك آمپول بيهوشي ديگر به او زدم و او را به هواپيما منقل كرديم‘‘.

اجازه بگيريم كه تو در ختم مادرت شركت كني ممكن نشد ‘‘.اين مالقات

بعد از اينكه به تهران مي رسند وي را يك راست تحويل زندان اوين

در روز چهار شنبه بود .فرداي آن روز حوالي ساعت دو و سه بعد از ظهر مرا

مي دهند .نيلي مي گفت ’’ :به اين علت او را دزديديم كه وي مرتب به ياسر
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عرفات اطالعات مي داد و مخالف دولت شده بود .سعي كرديم او را به ايران

گفت ’’ :آقاي جعفري بفرماييد بنشينيد ‘‘.روي صندلي روبروي وي

برگردانيم ،اما برنمي گشت .ما هم با اين كلك او را به تهران برگردانديم‘‘.

نشستم .با لحني ماليم ونرم گفت ’’ :آقاي جعفري ،آقاي گيالني از من

محمد در زندان مرتب به نيلي نفرين مي كرد .و هنگامي كه نماينده آقاي

خواسته است كه از شما تقاضا كنم در يك مصاحبه ديگر شركت كنيد و اگر

منتظري به زندانها مي آمد و سركشي مي كرد ،محمد جريان كار را به وي

اطالعاتي داريد در معرض اطالع عموم قرار دهيد .اين هم به نفع جمهوري

گفت و از وي خواست كه به آقاي منتظري بگويد كه وسايل آزاديش را

اسالمي و هم به نفع خودشماست ‘‘.گفتم :من هرچه داشتم ،در مصاحبه

فراهم كند .سرانجام در سال  63آزاد شد .بعد از آزاد شدن رفته بود پيش

گذشته گفتم و چيز تازه اي ندارم كه بدرد بخورد و قابل گفتن براي عموم

آقاي منتظري و آقاي منتظري هم محمد را با سرهنگ نيلي آشتي داده بود.

باشد .گفت ’’ :در مورد آقاي بني صدر و رياست جمهوري بگو ‘‘.گفتم :مرده

روزي محمد بمن گفت :آقاي منتظري بمن گفت ” از نيلي بگذر من هم از او

را كه شالق نمي زنند ،چرا خودتان مي خواهيد يك مسأله مرده و تمام شده

گذشتم “.حاال ديگر از دست نيلي شكايتي ندارم.

اي را از نو زنده كنيد؟مسأله رياست جمهوري وآقاي بني صدر تمام شده
است و هر چه شما آن را بيشتر دامن بزنيد ،بدتر است.

فصل دهم

مير فندرسكي ـ ضيايي
و اضافه كردم كه من در همان روز دادگاه به آقاي ميرفندرسكي گفتم

آزادي و موانع ايجاد شده

نظر به اينكه من در دفتر آقاي بني صدر كار نمي كردم از جزييات آن

بر اثر فعل و انفعاالتي كه بوقوع پيوسته بود ،پيشنهاد شده بود كه مرا

اطالعي ندارم جز اينكه مسئوالن بخشهاي مختلف و بعضي از كاركنان آن

آزاد كنند و به اين علت هم مرا به اوين منتقل كرده بودند .اما الجوردي و

را مي شناسم .تا از دهن من در رفت كه من در دادگاه اين مطلب را به آقاي

دار ودسته اش به تكاپو افتادند و با اشكالتراشي و موانعي كه ايجاد كردند،

ميرفندرسكي گفته ام ،ديدم يكمرتبه برافروخته شد و گفت ’’ :من آقاي

جلو آزادي مرا سد كردند و من همچنان سه سال و اندي ديگر را در زندان

ميرفندرسكي هستم .آيا من در دادگاه شما حضور داشتم؟‘‘ من گفتم خير”

گذراندم تا اينكه بر اثر فشار آقاي منتظري و كنده شدن الجوردي از سمت

شما حضور نداشتيد “.گفت ’’ :پس از كجا مي گوييد كه من اين مطلب را در

دادستاني انقالب اسالمي مركز ،من و چند نفر ديگر در سال  65از زندان

دادگاه به آقاي ميرفندرسكي گفتم ‘‘.پاسخ دادم :آنروز هنگامي كه از

آزاد شديم و بعد از گذشتن پنج شش ماهي ،مسأله سيد مهدي هاشمي و

دادگاه به بند برگشتم ،بچه ها بمن گفتند كه چه كسي به غير از آقاي

دستگيري وي و ساقط كردن آيت الـله منتظري از سمت قائم مقام رهبري

گيالني در دادگاه شما حضور داشت؟ من وقتي مشخصات او را دادم كه

اتفاق افتاد .اگر ما پنج شش ماه قبل آزاد نشده بوديم و مسأله تا بعد از

فردي بود قد بلند ،سياه چرده و شبيه جنوبي ها و ترياكي ،بچه ها گفتند كه

حذف آقاي منتظري ادامه پيدا مي كرد ،معلوم نبود كه ما چه سرنوشتي

اين مشخصات آقاي ميرفندرسكي است .بعد از اين توضيح آقاي
ميرفندرسكي گفت ’’ :من ترسي ندارم .من در دادگاه آقاي انتظاريون و

پيدا مي كرديم.
بار اولي كه قرار مي شود كه مرا آزادكنند و در تدارك مقدمات كار

آقاي تكميل همايون بودم ولي در دادگاه شما من حضور نداشتم و اين آقا با

بودند ،آقاي الجوردي و دار و دسته اش دست بكار مي شوند و عنوان مي

مشخصاتيكه شما مي گوييد ،آقاي ضيايي است ‘‘.بعد رو كرد بمن وگفت’’ :

كنند كه وي هنوز بر سر موضع است و از كارهاي گذشته اش توبه نكرده

اين شخص خودش گفت كه ميرفندرسكي است يا ديگران مي گفتند؟‘‘

0

گفتم :خودش نگفت كه ميرفندرسكي است ولي جوري وانمود كرده كه

است و مطرح مي كنند براي اينكه ثابت شودكه وي همچنان سرموضع

آقاي ميرفندرسكي است.

است از وي بخواهيد كه مصاحبه اي انجام دهد .بعد از اينكه مصاحبه عملي
نشد ،آكادمي الجوردي را پيش آوردند و بطور كلي موضوع آزادي منتفي

ميرفندرسكي خيلي ناراحت و عصباني شد وگفت ’’ :اگر كسي ترس

شد .در اين فصل به ترتيب از چگونگي آزادي ،مصاحبه و آكادمي الجوردي

دارد نبايدكاري را انجام دهد واگر كسي كاري را كرد نبايد جوري وانمود

سخن به ميان خواهد آمد.

كند كه شخص ديگري است .من ميرفندرسكي هستم ‘‘.گفتم :حاج آقا من
قبول دارم كه شما ميرفندرسكي هستيد .او بارديگر تكرار كرد كه من

1ـ آزادي در گرو مصاحبه

ميرفندرسكي هستم و بعد هم براي اطمينان خاطر من ،كارت شناسايي

چند روز پس از انتقالم به اوين ،مرا به دادگاه احضار كردند و به طبقه

خودش را كه همراه با عكس و مشخصاتش بود درآورد وگفت ’’ :بفرماييد

دوم دادسرا كه دادگاهها درآنجا مستقر بود ،بردند .چند ساعتي نشستم تا

ببينيد ‘‘.باو من گفتم :من شكي ندارم .گفت ’’ :نه ،شما بگيريد و ببينيد‘‘.

اينكه پاسداري آمد وگفت ’’ :امروز حاج آقا( منظور آقاي گيالني است) نمي

من كارت را از ايشان گرفتم وديدم كه نوشته بود ،احمد ميرفندرسكي .بعد

آيد .شما به بند برگرديد ،مجددا احضار خواهيد شد ‘‘.بعد از اين جريان بود

گفت ’’ :آقاي ضيايي ،شما كه ترس داريد ،چرا در دادگاه شركت مي

كه تازه بدرستي فهميدم كه مسأله آزادي من مطرح است .دو باره بعد از

كنيد؟ ‘‘.تازه من آنروز فهميدم كه در دادگاه من آقاي ضيايي در نقش

چند روز مرا صدا زدند و به دادسرا بردند .بعد ازساعتي كه نشسته بودم،

نماينده دادستان شركت كرده است.

پاسداري آمد ودست مرا گرفت و به اطاقي برد .چشمم را بازكردم ،شخصي

بعد از اين بحث ،ميرفندرسكي ـ ضيايي ،آقاي ميرفندرسكي گفت كه

كوتاه قد و چهار شانه و با قيافه شمالي ديدم كه پشت ميز نشسته بود.

’’ آقاي سيد محمود دعايي هم نامه اي در حمايت شما و تشريح خصوصيات
شما براي آقاي گيالني فرستاده است كه اين نامه روي پرونده شما است‘‘.
بعد از آن كوشش مي كرد كه مرا قانع كند در مصاحبه اي شركت كنم و من

 1براي آقاي قطب زاده نيز دست بيك چنين توطئه هايي زده بودند تا اينكه
سرانجام وي را اعدام كردند .براي اينكه ثابت كنند كه وي نادم نيست و باز هم
درصدد توطئه عليه جمهوري اسالمي است پاسداري وي را اغفال ميكند و از وي
حوالهاي ميگيرد كه در خارج از كشور مبلغي پول بوي دهند تا وي بر اثر امكاناتي
كه دارد وسايل فرار وي را فراهم آورد و بعد از گرفتن اين حواله وي را اعدام
ميكنند.

هم سعي مي كردم كه او را قانع كنم كه اين مسأله رياست جمهوري و بني
صدر را منتفي بدانيد و آنرا رها كنيد .و تازه من در مورد آقاي بني صدر و
رياست جمهوري اطالعات مفيدي جزآنچه كه صدها بار تكرار شده است
ندارم .ميرفندرسكي كه ديد من حاضر نيستم در مصاحبه شركت كنم،
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مسأله مصاحبه را رها كرد و خودش يك مقدار در مورد آقاي بني صدر و

الجوردي اعدام مرا خواستار شده است ولي ازهيئت سه نفره دادگاه ،آن دو

رابطه اش با دكتر بهشتي و حزب جمهوري اسالمي و حسن آيت صحبت

نفرديگر با اعدام من مخالفت مي كنند ‘‘.اين بار هم با متوسل شدن به اين

كرد .بعد اضافه كرد كه ’’ آقاي گيالني امر فرموده اند با شما صحبت كنم‘‘.

حربه كه من توبه نكرده ام و التقاطي هستم و براي اثبات نظريه اش مسأله

از فحواي حرفهاي او استنباط كردم كه مسأله آزادي من در ميان است و

مصاحبه ديگر را مطرح كرده و بعد ازآن موضوع انتشار مجله مشكاه را

اين جلسه به خاطر اين است كه روحيه مرا ارزيابي كنند و نظرات مرا

پيش آورد و بدينطريق جلوآزادي مرا گرفت .دربخش زير به چگونگي

ببينند .بعد از ختم اين جلسه اتفاقا همان روز بند ما مالقات داشت و از

كارآكادمي الجوردي و مجله مشكاه مي پردازم.

همانجا مرا براي مالقات با خانواده ام به سالن مالقات بردند.
9ـ آکادمي الجوردي

در مالقات ،همسرم بتول بمن گفت كه ’’ قرار است بزودي ترا آزاد
كنند .آقاي گيالني بمن تلفن كرده و گفته است ” :خانم اين آقاي جعفري در

چند هفته بعد از بحث با آقاي ميرفندرسكي ،يك روز بعد از ظهري مرا

مصاحبه گذشته اش كيش شخصيت درس مي داده است .به ايشان بگوييد:

صدا زدند و به دادسرا بردند و در راهرو آنجا مرا دركنار ديوار نشاندند .يك

يك مصاحبه ديگري انجام دهد ،و بعد گفته است كه شما كسي را براي

ساعت آنجا نشسته بودم .شخصي آمد وبا اسم مرا صدا زد .بلند شدم.

اينكه سند بگذارد و آقاي جعفري آزاد شود معرفي كنيد و خودش پيشنهاد

دستم را گرفت .در حاليكه با چشم بسته ايستاده بودم گفت ’’ :آقاي

كرد كه آقاي حاج محمد محمدي( يكي از اعضاي هيئت امناي روزنامه

جعفري ،مي خواهيم باكمك و فعاليت خود زندانيان دست به انتشار مجله

انقالب اسالمي) كه او را مي شناخته است ،بگوييد سند بگذارد “.بتول

اي بزنيم و درآن مسايل گروهها را بررسي كرده و با توجه به اسناد و مدارك

اضافه كرد كه ’’ من به آقاي حاج محمدي تلفن كردم و گفتم كه آقاي

خودآنها ،مواضع و اهداف آنها را براي مردم روشن سازيم .از شما مي

گيالني چنين گفته است .آقاي محمدي هم گفت ” :من براي آزادي آقاي

خواهيم كه در اين زمينه به ما كمك كنيد ‘‘.چشمم همچنان بسته بود و

جعفري با كمال ميل حاضر هستم سند بگذارم و ضمانت بكنم“.

نمي دانستم چه كسي با من صحبت مي كند .گفتم :من از زمانيكه دستگير
شده ام تا امروز چند سالي مي گذرد و در اين مدت مادر و پسر خواهرم را

مسأله کيش شخصيت

از دست داده ام ،خانواده ام در وضع دشواري قرار دارند و خودم نيز از نظر

هدف از آن مصاحبه دستجمعي با گروههاي مختلف كه در فصل نهم به

روحي صدمات شديدي خورده ام و عمال در وضع روحي بدي هستم.

تشريح آن پرداختم اين بود كه آنرا براي دانشجويان ايراني خارج از كشور

وضعيتم طوري نيست كه بتوانم در اين زمينه ها به شما كمك كنم .عالوه بر

به نمايش بگذارند تا آنها ،مواضع و روش گروههاي مختلف و انحرافات آنها

اين به خاطر وضعيتي كه پيش آمده است دو باره نمي خواهم مسايل

را از زبان خود افراد اين گروهها بشنوند و بفهمند كه اينان چه انحرافاتي

گذشته تكرارشود و باز مثل امروز ،روزي ديگر بگويم كه چرا من اينكارها را

داشته اند و در دام آنها گرفتار نيايند .بدين جهت بالفاصله پس از سيماي

كرده ام .گفت ’’ :مثل اينكه شما هنوز توبه نكرده ايد و بر روي موضع خود

جمهوري اسالمي در كشورهاي مختلف شروع به پخش آن در مجامع

هستيد؟‘‘ گفتم :اين مسأله چه ربطي به توبه دارد؟ شما مي گوييد بيا مثال

دانشجويي كردند .هنگامي كه در سيته دانشجويان پاريس اين مصاحبه ها

وزير بشو ،من مي بينم توان وزير شدن را ندارم .جواب منفي مي دهم .شما

را پخش مي كنند ،ميگويند’’ :جعفري دارد كيش شخصيت درس ميدهد‘‘.

مي گوييد حاال كه وزير نمي شويد ،يعني اينكه شما توبه نكرده ايد و يا

و به ايران اطالع مي دهند كه وي در مصاحبه چيزي نگفته است و كيش

مسلمان نيستيد؟ گفت ’’ :پس بمان و بپوس!‘‘ گفتم :بگذار بپوسم! رفت

شخصيت درس داده است .موضوع را به آقاي گيالني اطالع مي دهند و

ومن خوشحال شدم كه شرش را از سرم كوتاه كرد.
در انتظار اين بودم كه بيايند و مرا به بند بازگردانند ،كه بعد از گذشت

آقاي گيالني هم به همسرم مي گويد ’’ :آقاي جعفري كيش شخصيت درس

ساعتي يكي آمد و دست مرا گرفت و به درون اطاقي برد .در داخل اطاق در

مي داده است ،به وي بگوييد يك مصاحبه ديگري انجام بدهد‘‘.
بعد از شنيدن اين جريان و گفتگو با آقاي ميرفندرسكي كمي مطمئن

حال ايستاده و چشم بسته باز همان مسايل تكرار شد .دوباره شخصي

شدم كه گويا قرار است براستي مرا آزاد كنند .اما چند هفته گذشت و

گفت ’’ :آقاي جعفري ،بچه ها قصد دارند كه خودشان در دادستاني مجله اي

خبري نشد .احساس كردم كه مسأله تغيير كرده و نظرها عوض شده و شايد

انتشار بدهند و با اسناد و مدارك موجود مواضع الحادي گروههاي مختلف

بدين علت كه حاضر نشدم دو باره مصاحبه اي انجام دهم .مسأله چه فعل و

را روشن كنند .شما هم به اين كار كمك كنيد ‘‘.گفتم :ساعتي قبل برادري

انفعالي پيداكرده است و چرا مسأله آزادي منتفي شده است؟

در راهرو ،همين مطلب را با من مطرح كرد و من با توجه به وضعيت روحي

پس از آنكه آقاي ميرفندرسكي در مورد انجام مصاحبهاي ديگر با من

كه درآن گرفتار هستم گفتم :فعال قادر نيستم مثل گذشته مطلب بنويسم و

بحث كرد و من با استدالل آنرا نفي كردم ،يك ماه بعد در مالقات به همسرم

يا در مورد مسأله اي تحقيق بكنم .پسر خواهرم شهيد شده است .مادرم

گفتم :اگر قرار بود جريان آزادي دنبال شود مي بايستي اكنون آزادشده

چند هفته در بستر بيماري بود و سر انجام فوت كرد .حتي نتوانستم در ختم

باشم بنابراين فكر ميكنم كسي جلو آنرا گرفته و مشكلي در اين مسير

او شركت كنم .خانواده ام در شرايط بسيار سنگيني قرار دارند ،همه ي اينها

پيش آمده است ،شما با آقاي دعايي تماس بگير و بگو كه نامه اي را كه در

برايم يك وضع روحي نامناسبي بوجود آورده است كه عمال قادر به فعاليت

باره شوهرم فرستادهايد روي پرونده است و از طريق وي تحقيق كن و ببين

روحي و فكري نيستم.

مسأله آزادي چه شده است! در مالقات بعدي وي گفت ’’ :من باآقاي دعايي

او نيز همان حرفهاي قبلي را تكرار كرد وگفت ’’ :تو هنوز توبه نكرده

تماس گرفتم و او گفت ” :من حاضرم همه جا سفارش آقاي جعفري را بكنم

اي و هنوز روي موضع خودت هستي ‘‘.گفتم :برادر اين حرفها چيست؟ يك

چون اورا آدم صالحي مي شناسم و كار وي درهمه جا درست شده است

رئيس جمهوري بوده قانوني و مورد تأييد و پشتيباني امام ،ما با يك چنين

ومنهم توصيههاي الزم را هرجا كه الزم بوده است كرده ام ولي متأسفانه

رئيس جمهوري همكاري مي كرديم و حاال هم كه عزل شده ،مسأله خاتمه

آقاي الجوردي جلو كار ايشان را گرفته و تنها او مخالف آزادي آقاي جعفري

يافته است ،ما گروه و دسته اي نبوده ايم كه با توپ و تفنگ عليه انقالب

است ،ومن هم حاضر نيستم كه از آقاي الجوردي خواهش كنم“.

عمل كرده باشيم و موضع غير اسالمي و غيرانقالبي داشته باشيم .موضع
من چه بوده است كه حاال هنوز روي آن هستم؟ گفت ’’ :پس نمي خواهي

همسرم اضافه كرد كه ’’در دادگاه اول هنگام دادن رأي ،آقاي
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آزاد شوي و مي خواهي در اينجا بماني و بپوسي؟‘‘ باز با ماليمت گفتم:

س ـ در چه رابطه اي دستگير شده اي؟

بگذار بپوسم .بمن مي گويي استاندار بشو ،من مي گويم اين كار از توان

س ـ بنويس در چه موردي دستگير شدهاي؟ و يا مسأله خودت را
بنويس.

فعلي من خارج است .در جواب به من مي گويي :پس بمان و بپوس! بعد از
اين بحث باز صحبت قطع شد و من در دل گفتم خدا را شكر مرا رها كردند.

س ـ عضو چه گروه و دسته اي هستي؟

در حاليكه به يقين مي دانستم كه جواب نه گفتن به اين تقاضاي آنها ،نه

س ـ خودت كارهايي را كه كرده اي شرح بده!.

تنها مسأله آزادي فعلي مرا منتفي مي كند ،بلكه حداقل چند سال ديگر

و از اين قبيل سوالها .در صورتيكه برآنها است كه اين اتهامات را ثابت
كنند و داليل دستگيري زنداني را به وي تفهيم كنند.

آنرا به تعويق مي اندازد و چنين نيز شد.
به گفته حافظ:

حسين روحاني تعزيه گردان مجله و آکادمي

باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش
در جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش

من كه فكر مي كردم از من دست برداشته اند ،بعد از اينكه دو بار،

اي دل اندر بند زلفش از پريشاني منال

يكي در راهرو و ديگري در اطاق ،تقاضاي همكاري كردند و من ازآن طفره

مرغ زيرك گر بدام افتد تحمل بايدش

رفتم ،دست مرا گرفتند و باز داخل اطاقي بردند .هنگامي كه چشم خود را
باز كردم ،ديدم عده اي دور تا دور اطاق روي صندلي ها نشسته و مشغول

چشم بستن و اثرات آن

گفتگو هستند .اسامي آنهايي كه بيادم مانده عبارتند از :حسين روحاني،
اثني عشري ،دكتر ملكي ،طاهر احمد زاده ،مهران اصدقي ،قاسم عابديني و

قبال متذكرشدم كه در تمام مدت اين گفتگوها چشم من بسته بود و

ديگران كه جمعا ده پانزده نفر بودند.

نمي دانستم كه چه كسي بامن صحبت مي كند و با ايجاد ترس و وحشت و
جلوگيري از آزادي من ،تقاضاي همكاري را مطرح مي كند .اينهم يكي از

روي صندلي در گوشه اي نشستم .اداره بحث بعهده حسين روحاني

روشهاي دادستاني جمهوري اسالمي بود كه با متهمين و زندانيان با چشم

بود و او براي اينكه من درجريان كار قرار بگيرم ،گفت ’’ :ما زنداني ها

بسته بازجويي و گفتگو مي كردند و اجازه نمي دادند كه زنداني با چشم باز،

خودمان تصميم گرفته ايم كه مجله اي انتشار دهيم .قبال روي اسم و

قيافه بازجو كننده را ببيند و بتواند با او مواجه شود .مرسوم است كه وقتي

محتواي آن نيز بحث شده است و به نتايجي رسيده ايم .عده اي هم براي

زنداني را از جايي به مكان ديگري مي برند براي اينكه وي از جا و مكان

همكاري با مجله اعالم آمادگي كرده اند و ممكن است كه عده اي ديگر در

جديد خود مطلع نشود ،وي را با چشم بسته به آنجا منتقل مي كنند ولي در

آينده به اين جمع براي همكاري ملحق شوند ‘‘.بعد اضافه كرد كه ’’ چون در

اينجا و در دادستاني جمهوري اسالمي اغلب بازجويي ها و بحث و گفتگوها،

اين جلسه چند نفري جديد وارد شده اند ،بهتر است هركسي نظرش را در

باچشم بسته صورت مي گرفت .اثراتي كه بسته بودن چشم هنگام گفتگو

اين مورد بگويد ‘‘.روكرد به من وگفت ’’ :نظر شما چيست؟‘‘ گفتم :من فعال
نظري ندارم و اصال نمي دانم موضوع از چه قرار است .حسين باز خودش

در يك زنداني ايجاد مي كند عبارتند از:

شروع به صحبت كرد و در فوايد اين مجله و اينكه چه اثراتي در جلوگيري

0ـ ترس و وحشت در زنداني ايجاد مي شود و چون نمي داند كه با چه

از انحراف جوانها برجا خواهد گذاشت داد سخن داد و اضافه كرد كه كسي

كسي طرف گفتگو است ،اين شرايط او را بيش از پيش ضعيف مي گرداند.

ما را به اين كار وادار نكرده و ما خودمان پيشنهاد يك چنين كاري را مدتها

9ـ هنگامي كه با چشم بسته از زنداني بازجويي بعمل مي آيد و يا

قبل داده بوديم.

درباره مواردي با وي بحث و گفتگو مي كنند و يا از وي تقاضاي همكاري مي
كنند .اين احتمال كه زنداني بر روي بازجو اثر بگذارد و يا در مواردي او را

با امكانات و اسنادي كه در دست ماست مي توانيم يك مجله وزين و

اقناع كند به شدت كاهش مي يابد ،زيرا اثر گيرايي چشم بقدري زياد است

آبرومند تهيه كنيم .بعد از وي ديگران كه اغلب از مجاهدين ،فداييان و

كه گاه توان بازجويي و ادامه بحث از بازجو سلب مي شود و به خصوص اين

گروههاي ديگر بودند به ترتيب در وصف فوايد آن صحبت كردند .من خيلي

اثر موقعي شدت مي يابد كه بازجو از بضاعت علمي و تجربه مناسبي

ناراحت بودم كه چرا مرا به اينجا آورده اند و خواسته اند كه مرا در مقابل

برخوردار نباشد و زنداني از اين جهات نسبت به وي تفوق داشته باشد .در

عمل انجام شده قرار دهند .در بحثها معلوم شد كه هدف از انتشار اين مجله

نتيجه اينها ،زنداني ممكن است براي رهايي بر اثر اين ترس و وحشت زودتر

اين است كه دادستاني آن را به خارج از كشور بفرستد تا درآنجا

رام شود و تن به خواسته آنها بدهد .چون انساني كه چشمانش بسته است،

دانشجويان ايراني خارج از كشور از مواضع و روش و عملكرد گروهها آگاه
شوند و در دام آنها گرفتار نيايند .من از خالل بحثها فهميدم كه تصميم

دنيا را تيره و تار مي بيند و زودتر به دام ترس سقوط مي كند.

قطعي قبال گرفته شده و تمام اينها هر كدام به دليلي و از روي ترس تن به

وقتي چشم زنداني و يا متهم بسته است ،اثراتي را كه اين عمل بر روي
عوامل دادستاني( بازجويان ،دادياران ،و…) دارد را مي شود به شرح

اين كار دادهاند.
فكر كردم هنگامي كه نوبت به آقاي ملكي و يا طاهر احمد زاده برسد

زيرخالصه كرد:
0ـ مخفي كردن ضعف علمي ،تجربي و صالحيت خود .بيشتر بازجوها

اينان در اطراف اين كه اين كار بيفايده است صحبت خواهند كرد .ولي وقتي

و دادياران و يا عوامل دادستاني كه با زنداني روبرو مي شدند ،بيسواد و فاقد

نوبت به ايشان رسيد تصور من اشتباه از آب درآمد و ديدم كه آقاي ملكي

صالحيت الزم بودند .اغلب آنها افراد ديپلم و زير ديپلم و جوانهايي حدود

گفت ’’ :قبال هم يك چنين كاري شده است و توده ايهاي زنداني در رژيم

هيجده تا بيست و پنج ساله بودند كه ابدا صالحيت اين كار را نداشتند .اگر

گذشته يك مجله بنام رجعت انتشار مي دادند كه اين مجله در بين مردم جا

چشم زنداني باز باشد ،اين ضعف ،بازجو را از ادامه كار ايجاد ترس و وحشت

باز كرد و اثر گذاشت ‘‘.آقاي طاهر احمد زاده لب به سخن نگشود و بر له يا

ناتوان مي كند.

عليه آن مطلبي را عنوان نكرد .وقتي نوبت به من رسيد با اينكه تصميم

9ـ بيشتر اين بازجويان فاقد صالحيت بودند و تجربه كافي و علمي نيز

گرفته بودم در اين مورد حرفي نزنم ،اما چون مرا مجبور كردند كه نظرم را

نداشتند .حتي از فرموله كردن و طرح كردن سوال درست نيز عاجز بودند.

هرچه هست بگويم ،گفتم :من قبال در بيرون از اين اطاق به برادر بازجويي

اغلب چنين سوال مي كردند:

كه با من صحبت مي كرد گفتم كه فعال از نظر روحي در شرايطي نيستم كه
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بتوانم در اين كار به شما كمك كنم ،ولي وي به من گفت كه شما توبه نكرده

سخت در جنگ بودم .نكات مثبت و منفي شركت در اين كار را ارزيابي

اي و بايد بماني و بپوسي! .در اين اثناء ناگهان يكي از بين آنها گفت ’’ :من

ميكردم .سر انجام به اين نتيجه رسيدم كه اگر در اين كار شركت كنم،

بودم كه با شما صحبت كردم و بازجو نبود‘‘.

درست مثل اين است كه خودم را در جهنم قرار داده باشم .چه مطلبي
بنويسم و چه ننويسم ،نفس شركت در اين كار و زندگي درميان افرادي كه

من تازه فهميدم كه آن كسي كه با من طرف صحبت بوده اين آقاي
زنداني است .كسيكه مي گويند خودش در كشتن و مثله كردن چند پاسدار

تن به هركاري جهت رهايي خود مي دهند ،نظير حسين روحاني ،مهران

شركت داشته ،حال تواب شده و با من يك چنين رفتاري كرده است .او

اصدقي و… جهنمي بيش نيست .اگر اينان عاقل بودند ،وضعيتي را كه

اينقدر تواب شده كه از طرف دادستاني در نقش بازجو با من رفتار مي كرد و

دارند درك مي كردند و تن به خفت و خواري و چاپلوسي نمي دادند زيرا

همكاري همراه با آزادي از زندان و يا همكاري نكردن و ماندن در زندان

هرچه اينها درهمكاري كردن ،براي ثابت كردن توبه ،خود را دوآتشه تر

وپوسيدن را به من وعده مي داد .وي همان كسي بود كه هنگام صحبت

نشان دهند ،آنها بيشتر متنفر خواهندشد و كمتر به صداقت آنها اعتماد

كردن خودش را مهران اصدقي معرفي كرد .من از اين حرف وي خيلي

خواهند كرد .ولي چون مي خواهند اينها را تخليه اطالعاتي كنند و از هر

تعجب كردم و تازه خيلي چيزها دستگيرم شد.

استعداد و توانايي كه دارند استفاده كنند با آنها بازي مي كنند و با كمي پر و

به آنها گفتم كه من درخارج ازكشور ،كار در آوردن مجله را آزمايش

بال دادن به آنها اميدوارشان مي سازند كه هرچه بيشتر خدمت كنند و از

كرده ام و فكر نكنيد كه اين يك كار ساده است .اين مسأله هم از نظر فني و

گذشته خود توبه نصوح نمايند و با عمل خود آنرا ثابت كنند ،رأفت اسالمي

هم علمي كار پيچيده اي است و بعد شمه اي از مشكالت در آوردن منظم

شامل حالشان خواهد شد و از اعدام خواهند جست .زماني كه احساس

مجله را يادآوري نمودم و گفتم به دليل اينكه اسناد و مدارك موجود است،

كردند ديگر شيره اي براي كشيدن ندارند آنوقت در اجراي احكامشان

نمي شود گفت پس مقاله نوشتن كاري ندارد .اسناد و مداركي كه مي بينيد،

درنگ نخواهند كرد و چنين نيز كردند.

در دست خيلي از افراد ممكن است باشد ولي آنها از آن ها نه سر در مي

زندگي در بين كساني كه ترس برآنها غلبه كرده و به خاطر رهايي خود

آورند و نه مي توانند مقاله اي بنويسند .يك مجله اگر بخواهد مرتب انتشار

تن به هركاري مي دهند و هر عملي ممكن است از آنها سر بزند ،خود

پيدا كند ،يك عده نويسنده مشخص در زمينه هاي مختلف بايد داشته

بزرگترين شكنجه است .از طرف ديگر فكر كردم اگر جواب رد بدهم نه تنها

باشد و بعد به عنوان مثال مشكالتي كه ما در انتشار به موقع مجله ” اسالم

جلو آزادي مرا كه در شرف انجام بود سد خواهند كرد بلكه چند سالي

مكتب مبارزه“ ارگان اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا،

بيشتر در زندان خواهم ماند و شايد در طول اين مدت توطئه اي ديگر برايم

آمريكا و كانادا داشتيم ،شرح دادم و گفتم كه قرار بود ،هر سه ماه يك

بسازند .با وجود اين ،با توكل بخدا و هدايت وي عواقب آن را بجان خريدم و

شماره در آيد و با وجوديكه در اطراف ما افراد نويسنده و مطلع زياد بودند و

دلم به نور حق روشن شد.
بقول مالي رومي:

دستمان باز بود عمال سالي يكي دو شماره بيشتر در نمي آمد و هميشه
مواجه با مشكل بوديم ،تازه از نظر فني هم مشكالتي دارد كه بايد افراد وارد

چو مرا بسوي زندان بكشيد تن ز باال

به كار داشته باشيد كه آن را بصورت ارزشمندي درآورند .درجواب گفتند

ز مقربان حضرت بشدم غريب و تنها

كه ’’ ما ازنظر فني مشكلي نداريم و افراد زيادي در اطراف ما هستند‘‘.

به ميان حبس ناگه قمري مرا قرين شد

سعي من بر اين بود كه كار را هرچه بشود مشكل جلوه دهم ،شايد در بين

كه فكند در دماغم هوس هزار سودا
همه كس خالص جويد ز بال و حبس ،من ني

اينان هم كساني جرأت كنند و اصال كل مسأله را نفي كنند.
بعد از اين حرفها ،من تازه دانستم كه افراد حاضر در جلسه همه از

چه روم؟ چه روي آرم به برون و يار اينجا؟

زندانيان هستند .پرسيدم كه در اينجا از طرف دادستاني كساني هستند؟

كه به غير كنج زندان نرسم بخلوت او

حسين روحاني جواب داد’’ :از دادستاني كسي اينجا نيست و ما قرار

كه نشد به غيرآتش دل انگبين مصفا

گذاشته ايم كه تمام اين كار را خودمان مستقال و بدون دخالت دادستاني

نظري بسوي خويشان نظري برو پريشان

انجام دهيم ‘‘.دانستم اينهم يكي ديگر از شگردها و حيله هايي است كه

نظري بدان تمنا نظري بدين تماشا

بكار برده شده وگرنه مجلهاي كه قرار است توسط دادستاني و با نام
دادستاني انتشار پيدا بكند ،آنهم در جمهوري اسالمي ،چطور ممكن است

بنا بر اين تصميم قطعي خودم را كه داير بر همكاري و شركت نكردن

كه دادستاني دخالت نكند؟ و اگر قرار بود كه بدون دخالت دادستاني،

در آن گروه بود ،گرفتم .دربند بعضي از افراد مورد اعتماد ،از من پرسيدند

مستقال عمل شود ،ديگر چه لزومي داشت كه با من با آن روش رفتار كنند و

كه ’’ چه خبربود؟‘‘ چون آنها فكر مي كردند كه مرا براي آزادي صدا كرده و

با زور و ترسانيدن بخواهند از من قول همكاري بگيرند؟ گفتم :اين درست

به دادسرا برده اند .لذا ماوقع را براي آنها شرح دادم و برخورد خودم را

نيست ،بايد از مقامات دادستاني كساني حضور داشته باشند تا نظر آنها هم

نسبت به پيشنهاد آنها را بايشان توضيح دادم .همه كار مرا تأييد كردند و

معلوم شود و مشخص شود كه ما با چه كساني و نظرياتي طرف هستيم .ما

گفتند ’’ :اگر باز ترا خواستند چكار مي كني؟‘‘ گفتم :من تصميم خودم را

كه زنداني هستيم و تمام اعمال ما زيركنترل است .وقتي مجله را دادستاني

گرفته ام كه چه بايد بكنم.

در مي آورد ،خوب طبيعي است .بدون حضور نماينده دادستاني بحثهاي ما

دو سه هفته گذشت و خبري نشد .از يك طرف منتظربودم كه باز مرا

بيهوده است .حسين روحاني گفت ’’ :آقاي جعفري درست مي گويد و ما با

صدا بزنند و از طرف ديگر هم با خودم گفتم با آن بحثهايي كه آنجا كردم و

دادستاني صحبت مي كنيم تا در جلسات ديگر افرادي از آنها شركت داشته

همه ي آنها براي مقامات دادستاني ضبط مي شد و با وجوديكه در دو نوبت

باشند‘‘.

چشم بسته به بازجوي آنها پاسخ منفي دادم ،اگر آدمهاي عاقلي باشند بايد
دستگيرشان شده باشد كه من موافق نيستم و حتي در بين آنها اثر منفي

تصميم نهايي

نيز خواهم داشت .اما اينها دست بردار نبودند و سعي مي كردند كه افراد را
بهر طريق :ترس ،شكنجه ،تحبيب ،وعده و وعيد به بعضي از كارها وادار

هنگامي كه به بند برگشتم در رابطه با اين مسأله با خودم و درونم
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كنند و دراين رابطه از بريدگاني كه تن به هر اعمال نادرستي داده اند كمك

دانشجويانيكه از خود شما هستند و مواضع شما را دارند ،بگذاريد ،امكانات

ميگرفتند.

و وسايل كار هم به آنها بدهيد ،آنها مي توانند متناسب با شرايط و موقعيت
خودشان از اين اسناد و مدارك استفاده كنند و مجله يا روزنامه اي در خور

احضار مجدد براي مجله

شرايط آن ديار در آورند .يك چنين مجله ،يا روزنامه اي مي تواند روي

در هفته سوم يا چهارم بود كه يك روز باز مرا صدا زدند .احساس

دانشجويان خارج از كشور مؤثر باشد و جنبه ارشادي بخود بگيرد .نظر به

كردم كه بايد در رابطه با همان مسأله مجله باشد .پيش خودم تحليل كرده

اينكه آنها خودشان دانشجو هستند ،روحيه و طرز تفكر دانشجويان و

بودم ،قبل از اينكه جلسه عمومي بحث شروع بشود ،من چند دقيقه اي

دوستان خود را بهتر مي شناسند و از نياز روحي و فكري آنها مطلع

وقت خصوصي از بازجوها بگيرم و با داليل برايشان استدالل كنم كه از

هستند .يك چنين نشريه اي با آن چيزيكه دادستاني قصد دارد با نام و آرم

نظراصولي اين كار به صالح آنها نيست و ثانيا من از نظر روحي و فكري قادر

خودش در اينجا منتشر كند و به خارج از كشور بفرستد ،زمين تا آسمان

به شركت در اين كار نيستم .وقتي به داخل اطاق رفتم ،همان عده قبلي به

فرق مي كند زيرا به نظرمن اين مجله شما اثر منفي درآنجا برجا خواهد

اضافه سه نفر ديگر را ديدم كه ازبازجويان زبده دادستاني بودند و از چشم و

گذاشت .من فكر مي كنم كه اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا

چراغهاي آقاي الجوردي بحساب مي آمدند .نام دو نفر از آنها حاج آقا

كه از خود شما هستند ،از عهده يك چنين كاري برمي آيند .بنا بر اين كار
شما در اينجا نه تنها بي فايده است بلكه عواقب نامناسبي هم در بر دارد.

رحيمي و حاج آقا رحماني بود و ديگري را نمي دانم.
يكي از آن بازجويان گفت ’’ :ما آمده ايم نظرات شما را بشنويم ‘‘.قبل

يكي از بازجويان گفت ’’ :مسأله اينطور نيست كه شما فكر مي كنيد.

از اينكه بچه ها شروع به صحبت بكنند من گفتم :چند دقيقه اي خصوصي

اين اسناد و مدارك غير قابل انكاري كه ما از روش و عملكرد گروهها داريم،

مي خواهم با شما صحبت بكنم .بازجو گفت ’’ :اگر اشكالي ندارد مي تواني

مي تواند خيلي مؤثر باشد ‘‘.گفتم :بحث در درستي و صحت اسناد و مدارك

بعد از اينكه جلسه تمام شد با ما صحبت بكني ‘‘.گفتم :اشكالي ندارد .بعد

نيست .مسأله اين است كه شما دادستاني هستيد و همينكه روي مجله مي

ازآن ،افراد حاضر شروع به صحبت كردند .در خالل صحبتهايشان و

نويسيد ناشر :دادستاني انقالب اسالمي مركز .آن جوان دانشجو با آن سابقه

بخصوص صحبتهاي حسين روحاني اطالعات جديدي از چگونگي كار وكم

اي كه از دادستاني در ذهنش دارد ،از همان اول كار نسبت به آن جبهه مي

وكيف آن حاصل كردم .نام آن مجله را مشكاه گذاشته بودند و هدف اصلي

گيرد ،بخصوص چندان نظر مساعدي نيز در خارج از كشور از دادستاني

اين است كه مجله اي براي ارشاد دانشجويان خارج از كشور باشد و ناشر

انقالب وجود ندارد و خيلي ساده مي توانند عليه چنين مجله اي تبليغ

آن دادستان مركز يعني آقاي الجوردي و دار و دسته اش باشند .عالوه بر

كرده و پنبه آنرا بزنند.

اينها گفته شد كه طراحان اين برنامه چندين جلسه با هم قبال صحبت كرده

باز آنها پا فشاري كردند .اضافه كردم كه چرا شما اينقدر اصرار مي

و همه ي قرار و مدارها را گذاشته اند .بعد از اينكه اينها گفته شد ،يكي از

ورزيد كه مجله حتما بايد بنام دادستاني مركز باشد .بايد هدف اين كار براي

بازجويان گفت ’’ :شما مي توانيد از هم اكنون كار خود را شروع كنيد .برويد

شما مهم باشد .وقتي شما مي بينيد با نام دادستاني اثر آن منفي است چرا

اطاق روبرو ،در آنجا روي اسناد و مداركي كه فعال موجود است كاركنيد تا

مي خواهيد اين كار را بكنيد؟ گفتند ’’ :ما مي خواهيم كه اين مجله را

اطالعات و مدارك ديگر تهيه شود و در اختيارتان قرار بگيرد‘‘.

دادستاني منتشر كند وناشرآن دادستان مركز باشد ،حاال توخودت چه
كمكي مي تواني بكني؟‘‘ پاسخ دادم :من قبال گفته ام كه از نظر روحي و

انتخاب روش نادرست

فكري در حال حاضر در وضعيتي نيستم كه بتوانم در اين زمينه كاري بكنم

بعد از آنكه بچه ها از اطاق خارج شدند ،يكي از بازجويان بمن گفت:

و بر اثر مشكالت و گرفتاريهاي خانوادگي و اثراتيكه اين مدت بازداشت در

’’شما چه حرفي داشتيد كه مي خواهيد با ما درميان بگذاريد؟ ‘‘.مطلب را

من برجاي گذاشته است مرا مستأصل كرده و عمال قادر به همكاري در اين

چنين آغاز كردم .تا جاييكه من فهميده ام شما مي خواهيد كه مجله اي

زمينه هاي فكري مهم نيستم .و تازه من معتقدم كه اين كار شدني نيست.

بنام مشكاه براي دانشجويان و ايرانيان خارج از كشور منتشر كنيد و درآن

بعد از اين با كمي عصبانيت گفتند ’’ :حاال كه تو خودت حاضر به كمك

مواضع ،انحرافات و عملكرد گروهها را بر اساس اسناد و مداركي كه از آنها

نيستي پس ديگر چه مي گويي؟ خوب برو! چرا اين قدر از اينطرف وآنطرف

در دست داريد به آنها نشان دهيد كه در دام اين گروهها و انحرافات آنها

حرف مي زني.خواهي ديد انشاالـله اين كار انجام خواهد شد ’’.پرسيدم:

گرفتار نيايند .جواب دادند ’’ :بله ،منظور ما همين است ‘‘.گفتم :هم اكنون

پس من بروم؟ گفتند ’’ :آري برو!‘‘ در اينجا حقيقتا كمي ترسيدم و گفتم:

من زنداني در دست شما هستم .تصور مي كنم كه همچنان مدير مسئول

من از نظر فني مي توانم اگر مشكلي داشتيد كمك كنم .گفتند ’’ :مسأله

روزنامه انقالب اسالمي هستم و شما آمده ايد در مورد اين موضوع با من

فني چيز مهمي نيست و ساده است ‘‘.گفتم :به اين سادگي هم كه شما

مشورت كنيد و فكر هم نمي كنم در اين وضعي كه هستم اين حرفها چه

تصور ميكنيد نيست و مشكالت خودش را دارد .گفتند’’ :برو ،آقاي جعفري!

عواقبي برايم در بر دارد .اما چون من درخارج ازكشور تحصيل و زندگي

ما كه مي دانيم تو چه مي گويي و توهم ميداني كه ما چه مي گوييم ‘‘.بعد از

كرده ام ،به روحيه دانشجويان وكساني كه در خارج از كشور و بخصوص

اين گفتگو بدون توجه به عواقب آن ،همينكه فهميدم از شرشان فعال

اروپا وآمريكا زندگي و يا تحصيل مي كنند آشنايي دارم و مي دانم تبليغ و

خالص شدهام ،شاد شدم ولي ظاهرا با چهره اي ناراحت گفتم :پس

ارشاد كردن كسانيكه درخارج از كشور هستند و بخصوص قشر دانشجو در

خداحافظ ،در هرحال من براي كمك فني آمادهام .پس از آنكه مرا به بند

اروپا و آمريكا با كسانيكه در ايران هستند كامال متفاوت است.

برگرداندند ،بچهها گفتند ’’ :چي شد؟‘‘ به آنهاييكه مي شناختم كه ضدآنتن
هستند وقايع را با خوشحالي توضيح دادم وگفتم كه با دادن جواب منفي

اگر هدف شما از اين كار ارشاد اين جوانان است و اين هدف برايتان

كار را تمام كردم و فكر مي كنم كه موضوع آزادي من هم فعال منتفي است.

مهم است ،اين روش ،شما را به آن هدف نمي رساند .شما چند ارگان داريد
كه همه درخارج از كشور براي خودشان تبليغ مي كنند :وزارت خارجه،
وزارت اطالعات ،وزارت ارشاد اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي و… شما

سرانجام کار آکادمي
با ترفندي كه توضيح دادم ،آنها عده اي حدود پانزده تا بيست نفر را

اگر اين فعاليت آنها را همآهنگ كنيد و همه ي اسناد و مدارك را در اختيار
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او گفت ’’ :پزشكان بيمارستان اعالميه اي داده اند ،مبني بر اينكه پاسداران

منتقل كردند تا به كار تحقيق و نگارش ،تهيه مقاالت و جمع آوري اسناد و

بيماري را كه در زير ماسك اكسيژن بوده ،ماسك را كشيده و او را به اوين

مدارك و تحليل آنها بپردازند .بچه ها آن بند را آكادمي الجوردي ناميدند.

برده اند ‘‘.به آقاي ح ـ ف گفتم :در هرحال شما يك چنين خبري را آورده

بعدا مطلع شدم كه قرار بوده است آقاي احسان نراقي و آقاي تكميل

ايد ،خودتان مسئول آن هستيد .بهر وسيله اي كه شده است بايد مدرك

همايون را نيز به آن جمع ملحق سازند كه در همان روزها آقاي نراقي را آزاد

خبر را تا فردا بياوريد كه به الجوردي بدهم ،درغير اين صورت كار براي

كردند و رفت ،ولي آقاي تكميل همايون را به آنجا كشانده بودند .تكميل

خودتان مشكل مي شود و ممكن است گرفتار شويد.

برايم نقل كرد ’’ :روزي آقاي اثني عشري بمن گفت ” :ما كه مجبور بوديم،

او هم فوري دنبال كار را گرفت و روز بعد كه به روزنامه برگشتم منبع

چرا شما آمديد؟ چرا شما همان كاري را كه آقاي جعفري كرد ،نكرديد؟“

خبر و اسناد آنرا تهيه كرده بود .بايد اذعان كرد كه اصل خبر به همان

تكميل پرسيده بود ’’ آقاي جعفري چه كاري كرد؟‘‘ آقاي اثني عشري گفته

شكلي نبود كه در مدرك خبرآمده بود و در روزنامه كمي روي آن غلو شده

بود ’’ :وي فقط در يك جلسه مشورتي آمد و نمي دانيم كه چكار كرد و با

بود ولي به هر حال مدرك خبر بود و الجوردي با وجود آن نمي توانست

مسئولين چه گفت ولي ديگر وي نزد ما باز نگشت ‘‘.چند ماه پس از تشكيل

كاري انجام دهد .هنوز 94ساعت سپري نشده بود كه حوالي ظهر روز بعد

آكادمي روزي آقاي طاهر احمد زاده نيز از آن جمع جدا شده به بند ما آمد.

باز چند پاسدار به روزنامه ريختند و گفتند كه ما حكم داريم كه شما را به
اوين ببريم .ديدم باز دادستاني مركز نوشته بود ’’ :مديريت روزنامه انقالب

آقاي احمد زاده درآن جلسه ايكه شرح آن رفت لب به سخن نگشود.
پنج شش ماهي از كار آكادمي گذشت ولي هيچ اثري از خود بروز نداد.

اسالمي ،با در دست داشتن اسناد مربوط به خبر ،خودتان را به دادستاني

بطوريكه گفته مي شد ،در آنجا مرتب خط و خط بازي بوده وهرگروه از

معرفي كنيد ‘‘.من باز به آقاي الجوردي تلفن كردم و گفتم :من ساعت چهار

دادستاني سعي مي كرده نظر خودشان را اعمال كنند .و افرادي هم كه جمع

بعد از ظهر مي آيم چون هم اكنون روزنامه كارش تمام نشده است .لطفا به

شده بودند چون با فشار و ترس و اجبار آنها را بدين كار واداشته بودند ،لذا

پاسدارها بگوييد برگردند .او هم دستور داد پاسدارها به اوين برگشتند.

كار چنداني از پيش نرفته بود .گويا چند مقاله اي نوشته شده بود ولي

آقاي الجوردي به من گفت ’’ :وقتي به اوين آمديد ،دم درب بگوييد با آقاي

انتشار پيدا نكرد.

الجوردي كار دارم ،آنها شما را راهنمايي خواهند كرد ‘‘.ساعت چهار بعد از
ظهر من به اتفاق آقاي نعيمي كه راننده دفتر رياست جمهوري بود به اوين

باز آقاي تكميل همايون برايم نقل كرد كه ’’ حاج آقا رحيمي و يا

رفتم.

رحماني در آخر كار گفت ” :نتيجه همان حرف آقاي جعفري شد “.سرانجام
آكادمي را بكلي تعطيل كردند و از آن عده ،اثني عشري ،حسين روحاني،

اين اولين بار بود كه من به زندان اوين مي رفتم .وقتي وارد دفتر آقاي

مهران اصدقي و ...كه زير شمشير داموكلس اعدام تعليقي بودند ،اعدام شدند.

الجوردي شدم ،او ازپشت ميزش بلند شد و احوالپرسي كرديم .ميز كارش

بعد از مدتي كه با آقاي دكتر محمد ملكي همبند شديم ،روزي از وي

از نوع ميزهايبزرگ كشودار بود .به نظر مي رسيد زيرآن وسايل الكترونيكي

پرسيدم :چرا شما در آن جلسه مشورتي آنطور صحبت كرديد و مخالفت

قرار دارد .وقتي نشستم گفت’’ :مدرك خبر را بدهيد! ‘‘دادم .پس از مطالعه

نكرديد .ايشان در جواب گفتند ’’ :سياست و روش كار من بر نفي كاري

روكرد بمن و گفت ’’ :آقاي جعفري اين مدرك را بعد از درج خبر و پي گيري

نيست .من كاري را كه ميل ندارم ،نمي گويم نمي كنم ولي در حين عمل

من تهيه كرده ايد؟ .من گفتم :آقاي الجوردي ،چه فرقي مي كند؟ خبر مورد

اينقدر اينطرف و آنطرف مي كنم و چوب الي چرخ آن مي گذارم كه خود

نظر بر اساس اين مدارك درج شده است .مالحظه مي كنيد كه تاريخ انتشار

بخود كار انجام نشود!‘‘

مدرك نيز قبل از درج آن خبر در روزنامه است .بعد از آن آقاي الجوردي
پرونده باليني بيمار را كه فتوكپي شده بود به من داد وگفت ’’ :آنرا مطالعه

9ـ ضديت الجوردي با اينجانب

كنيد و ببينيد آيا بر اساس اين پرونده ما واقعا ماسك اكسيژن را از دهان

براي روشن شدن داليل اين ضديت و درك آن بهتر است به سال 59

بيمار كشيده و او را به اوين جلب كرده ايم؟‘‘ من پرونده را نگاه كردم،

برگرديم .در آذرماه يا ديماه  0359زمانيكه برخورد بين آقاي بني صدر و

چنين چيزي را نشان نمي داد .بعد گفت ’’ :آقاي جعفري :ما حدس مي زديم

حزب جمهوري اسالمي شدت پيدا كرد ،روزي در دفتر روزنامه نشسته و

كه ممكن است با چنين مسأله اي روبرو شويم ،لذا پرونده پزشكي او را

مشغول كار بودم كه بمن خبر دادند كه چند پاسدار از طرف دادستاني آمده

فتوكپي كرديم و با خودآورديم و شما مي بينيد كه براساس اين پرونده،

اند كه شما را به اوين ببرند و نامه جلب شما را هم با خود دارند .بچه ها و

اصل مطلب دروغي بيش نيست ‘‘.من در جواب گفتم :آقاي الجوردي ،اين

نگهبان دم درب نگذاشته بودند كه اينها داخل روزنامه بيايند ،نامه را از آنها

ديگر مربوط به ما نيست ،برشماست كساني را كه اين اعالميهها را امضاء

گرفته و براي من آوردند .درآن نامه دادستان مركز ،آقاي الجوردي چنين

كرده وآنرا انتشار دادهاند ،تعقيب كنيد .بعد از آن روي برگهاي بازجويي

نوشته بود ’’ :مديريت روزنامه انقالب اسالمي ،مدارك مربوط به خبر

نوشت:

پاسداران دادستاني در بيمارستان شهداي تجريش بيماري را كه زير

س ـ اين خبر را چه كسي آورده است ومسئول آن چه كسي است؟

كپسول اكسيژن بوده ،كپسول را از وي كشيده و به زندان اوين برده اند .را

من وقتي سئوال را ديدم دسته برگهاي بازجويي را به طرف آقاي
الجوردي هل دادم و گفتم :آقاي الجوردي اينجا نيامده ام كه بازجويي پس

ظرف بيست و چهارساعت تحويل اين دادستاني نماييد‘‘.
من تازه بعد از ديدن اين نامه از درج يك چنين خبري مطلع شدم.

بدهم .من آمده ام كه در رابطه با چند مسأله باشما بحث بكنم ،اگر مايليد كه

بالفاصله به دادستاني تلفن كردم و به آقاي الجوردي گفتم :بگوييد

بنشينم و اال بروم .آقاي الجوردي گفت ’’ :بازداشتت ميكنم ‘‘.گفتم :من كه

پاسدارها برگردند .من خودم فردا اسناد و مدارك خبر را برايت ميآورم .او

خودم در مقابل شما نشسته ام ،بازداشت كنيد .بعد گفت ’’ :مي آيم روزنامه

هم دستور داد پاسدارها برگشتند .به هيئت تحريريه روزنامه رفتم و به

و درآنجا شما را بازداشت مي كنم ‘‘.گفتم :خوب بفرماييد و درآنجا مرا

آقاي جمال موسوي سردبير گفتم :اين خبر را كداميك از خبرنگاران

بازداشت كنيد .خبريكه در روزنامه آمده است بر اساس مدركي است كه

روزنامه داده است؟ گفت ’’ :خبر را آقاي ح ـ ف داده است ‘‘.آقاي ح ـ ف را

مالحظه مي فرماييد ،مسئول آن هم روزنامه است ،شما با فردي كه آن را

خواستم و به وي گفتم :لطفا منبع خبر و اسناد و مدارك آن را به من بدهيد.

آورده است چكار داريد؟ اگر اصل خبر دروغ است ،پزشكان بيمارستان كه
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شما محل درج اخبار دروغ است ‘‘.گفتم :آقاي الجوردي ،تا بحال شما چند

خبر را نقل كرده و اعالميه داده اند قابل تعقيب هستند.
آقاي الجوردي چند لحظه اي فكر كرد و گفت ’’ :اشكالي نيست بحث

بار بما خبر داده ايد كه فالن خبر و فالن مطلب دروغ است و صحيح آن اين

مي كنيم ‘‘.در اين موقع من صداي فشار دادن دكمه ضبط صوت را كه در

است؟ پاسخ داد ’’ :من كه موظف نيستم كه خبرهاي دروغ شما را تصحيح

زير ميز روشن كرد شنيدم .چون فكر كردم ممكن است خود اين بحث و

كنم ‘‘.گفتم :البته اين وظيفه خود ماست كه در صحت اخبار بكوشيم ولي

مطالب آن فردا بعنوان مدركي عليه من و روزنامه از آن استفاده شود ،روي

وقتي شما مي گوييد روزنامه محل درج اخبار كذب است ،حداقل ما را در

اين حساب كامال حواسم را جمع كردم .قبل از اينكه بحث را شروع كنيم و

جريان آن خبرها مي گذاشتيد و ما مجبور ميشديم خبر را تصحيح كنيم .با

يا من سئوالي را مطرح كنم آقاي الجوردي گفت ’’ :شما توده ايها ضد

تكرار اين عمل روزنامه تبديل به تكذيب نامه مي شد و خود اين عمل

انقالب هستيد ‘‘.گفتم :آقاي الجوردي ،شما تا بحال اصال مرا ديده ايد و يا

بهترين وسيله اي براي از بين رفتن روزنامه بود.

قبال مرا مي شناختيد؟ گفت ’’ :خير! قبال شما را نديده ام و اولين بار است

باز گفت’’ :اين وظيفه ما نيست كه به شما بگوييم خبر شما دروغ

كه شما را مي بينم ‘‘.از وي پرسيدم :پس چگونه بمن اتهام توده اي بودن

است ‘‘.گفتم :آقاي الجوردي ميدانيد كه وقتي يك خبر دروغ چاپ و

مي زنيد؟ گفت ‘‘ :من گروه شما را مي گويم ‘‘.جواب دادم :من هم جزو آن

انتشار پيدا مي كند يعني چه؟ گفت’’ :نه!‘‘ گفتم :وقتي كه در روزنامه ما يك

گروه هستم .شما كه دادستان و مدافع حقوق جامعه هستيد ،بر اساس چه

خبر دروغ انتشار پيدا مي كند ،چون تيراژ آن فعال پانصد هزار نسخه در روز

اسناد و مداركي مي گوييد گروه ما توده ايست؟ گفت ’’ :شما ليبرالهاي

است و هر نسخه را بطور متوسط چها پنج نفر مطالعه مي كنند ،در ظرف 94

آمريكايي ‘‘.باز درجواب گفتم :آقاي الجوردي باالخره ما آمريكايي هستيم

ساعت دو ميليون نفر از اين خبر دروغ مطلع مي شوند و بعد از يك هفته

يا توده اي؟ كداميك از اينها؟ اين چه نوع قضاوت كردن است؟ نمي شود

كه اين خبر دهان به دهان به ديگران مي رسد عده كساني كه از اين مطلب

هم توده اي بود و هم ليبرال آمريكايي و تازه تمام اين اتهامات بر اساس

كذب مطلع مي شوند ،چندين برابر مي شود و در مدت كمي از يك چنين
خبري تقريبا تمامي مردم مطلع مي گردند .چون كه در كشورما انتشار و

حدس و طرفيت است نه سند و مدرك.
من امروز اولين بار است كه شما را ديده ام .چطور ممكن است كه

پخش اخبار بيشتر شفاهي صورت مي گيرد .حال اگر شما چند بار به ما

بدون هيچ علم و اطالعي و يا سند و مدركي شما را متهم كنم .اگر ما توده

اطالع ميداديد ،ما مجبور مي شديم كه در شماره بعدي خبر را تكذيب

اي هستيم چطور خود توده اي ها و ارگانهاي آنها ،ما را متهم مي كنند كه

كنيم .مردم مي فهميدند كه روزنامه انقالب اسالمي خبرهاي دروغ را

ضد كمونيست هستيم و اگر ليبرال آمريكايي هم باشيم ،چگونه امام

منتشر مي كند .خود بخود ما در افكار عمومي بي اعتبار و ساقط مي شديم

خميني ،آقاي بني صدر را مرتب تأييد كرده است و شما مي دانيد كه خود

و به اين ترتيب بدون زحمت و بازداشت كسي روزنامه تعطيل مي شد و شما

امام خميني از رياست جمهوري آقاي بني صدر حمايت كردند و رأي دادند.

مي توانستيد به مردم بگوييد ’’ :آهاي مردم! اين است وضع روزنامه انقالب

بعد از اين بحثها يك كمي كوتاه آمد و اين اتهامات را رها كرد.

اسالمي ‘‘.و نتيجه تمام اينها خدمتي به خودتان و ما و مردم بود ،بعد از اين
كمي كوتاه آمد وگفت ’’ :شما خبرهاي ما را چاپ نميكنيد ‘‘.پرسيدم :شما

دستگيري و آزادي آقاي قطب زاده

كي خبري را به ما داديد و ما آنرا چاپ نكرديم؟ تا وقتي خبرنگار ما اجازه

سپس از آقاي الجوردي پرسيدم شما يك روز آقاي قطب زاده را

ورود به اوين را داشت هرروز مقاالت آقاي گيالني و ساير خبرهايي كه به

دستگير كرديد و يك روز هم او را آزاد كرديد .نه روزي كه وي را بازداشت

وي داده مي شد در روزنامه انتشار پيدا مي كرد .اما شما با جلوگيري از ورود

كرديد اطالع داديد كه چرا و نه روزيكه وي را آزاد كرديد ،دليل آزادي وي

خبرنگار ما به اوين ،از چاپ اخبار مربوط به خود و مقاله هاي بعدي

را به اطالع مردم رسانيديد .مي دانيد معني اين كار شما چيست؟ دنيا چه

جلوگيري بعمل آورديد .تا بحال يك بار شده است كه بمن زنگي بزنيد و

حسابي روي جمهوري اسالمي باز مي كند وقتي مي بينند در اين كشور

خبري را بدهيد و ما آنرا چاپ نكرده باشيم؟ و يا شده است كه خبري را به

افراد نظير آقاي قطب زاده كه يار و مشاور امام بوده ،اولين رئيس راديو

خبرنگاران ما داده باشند و ما آنرا چاپ نكرده باشيم؟ گفت ’’ :خير!‘‘ گفتم:

تلويزيون بوده ،عضوشوراي انقالب بوده ،وزير امورخارجه بوده و خالصه يك

ما بدنبال خبر مي دويم ،چه بهتر كه شما خود ،آنها را در اختيار ما بگذاريد

فرد سرشناس در داخل و خارج كشور ،با يك چنين كسي اينگونه عمل مي

و از وي پرسيدم به چه دليل شما از ورود خبرنگار ما به اوين جلوگيري بعمل

كنند ،پس واي به حال ديگران و خدا بداد ديگران برسد .آيا نمي گويند در

آورديد؟ گفت’’ :آقاي كچويي رئيس هيئت مديره زندان مخالف است و او

اين كشور حساب و كتابي در كارنيست و بدون حساب وكتاب با هركسي

جلوگيري كرده است .اين مسأله را درجمع هيئت مديره زندان مطرح

هرچه بخواهند مي كنند؟ چرا آقاي قطب زاده را دستگير كرديد؟ آقاي

ميكنم و سعي ميكنم كه اجازه مجدد به وي داده شود‘‘.

الجوردي گفت’’ :آقاي قطب زاده پنج اتهام مشخص داشت كه ما به
خاطرآن اتهامات او را دستگير كرديم ولي بعدا با وي قرارگذاشتيم او را

کار بني صدر تمام است

آزادكنيم به اين شرط كه ما از اين اتهامها چيزي نگوييم و او هم ديگر

ضمن بحثها ،آقاي الجوردي گفت ’’ :آقاي جعفري ،دفتر رياست

چيزي نگويد ‘‘.پرسيدم :اين اتهامها چه بوده است؟ با اصرار من گفت:

جمهور محل تجمع و فعاليت گروههاي ضد انقالب و ضد اسالم است و ما

’’يكي از اتهامها اين است كه وي اسناد وزارت خارجه را برداشته و به

تحقيق كرده ايم بيشتر از يكصد نفر از گروههاي مختلف ضد انقالب در

منزلش برده است .وقتي ما اين اسناد را در منزلش پيدا كرديم ،از وي

آنجا فعال هستند ‘‘.در پاسخ گفتم :آقاي الجوردي من در دفتر آقاي بني

سئوال كرديم چرا اين اسناد سري را آورده ايد منزل؟ گفت :آورده ام كه

صدر نيستم .من فقط مسئولين بخشهاي مختلف دفتر و بعضي افراد ديگر

خاطرات بنويسم و ديگر اينكه وي رابطه نامشروع داشته است ‘‘.هرچه

را مي شناسم اما از كم وكيف دقيق آن اطالعي ندارم .حال كه شما تحقيق

اصرار كردم كه مابقي اتهامهاي وي چيست؟ گفت ’’ :اصرارنكنيد كه ديگر

كرده ايد و اسناد و مدارك داريد ،اگر اسامي آنها را همراه اسناد و مدارك

در اين مورد چيزي نخواهم گفت‘‘.

الزم در اختيار من بگذاريد ،من فورا همه ي اينها را از دفتر بيرون مي كنم و
يا اگر نتوانستم كه آنها را بيرون كنم حداقل تكليف خودم را روشن خواهم

درج اخبار کذب

كرد .در پاسخ به اين مطلب آقاي الجوردي در حاليكه كف دستهايش را به

بعد از اين آقاي الجوردي رو كرد بمن و گفت ’’ :آقاي جعفري ،روزنامه
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من نشان مي داد گفت ’’ :ببينيد آقاي جعفري ما حزب الهي ها صاف و رك

بند من و عده ديگري را صدا زد وگفت ’’ :باكليه وسايل آماده شويد! ‘‘.بچه

هستيم .حاال ديگر دير شده است و كار آقاي بني صدر از نظرما تمام است و

ها گفتند اين خبرآزادي است .من گفتم :خير! اين خبر انتقال است .بعد از

ما داريم پرونده اش را تكميل مي كنيم ‘‘.من جواب دادم :حاال كه كار او

اينكه آماده شديم و ازهمه ي بچه ها خداحافظي كرده به خارج بند آمديم،

تمام است ديگر من نمي توانم كاري بكنم.

معلوم شد كه مي خواهند ما را به قزلحصار منتقل كنند .در قزلحصار مرا به

باز گفت’’ :روزنامه انقالب اسالمي هم مركز فعاليت گروههاي مختلف

واحد سه بند 9فرستادند .عده اي از دوستان و هم بندي هاي قبلي اوين در

ضد انقالب است ‘‘.با عصبانيت گفتم :آقاي الجوردي وقتي شما گفتيد دفتر

آنجا بودند .من تا اوايل سال 63در اين بند بودم .مسأله مهمي در اين مدت

رياست جمهوري مركز فعاليت گروهها است چون من درآنجا و مشرف بركار

اتفاق نيفتاد .وضعيت و شرايط زندان هم چندان تغييري نكرده بود جز

آنجا نيستم ،نميتوانستم چيزي بگويم و پيشنهاد كردم كه اسناد و مدارك

اينكه فاصله مالقات زندانيان را از ماهي يك بار به دو هفته يك بار تقليل

و ليست خود را به من بدهيد تا كار آنها را يكسره كنم كه شما در جواب

داده بودند .مدت مالقات هم حدود پانزده دقيقه بود كه بستگان درجه اول

گفتيد’’ :ما داريم پرونده آقاي بني صدر را تكميل ميكنيم و ديگر ديرشده

زنداني وسيله تلفن در پشت كابين هاي شيشه اي گفتگو و مالقات مي

است و كار وي از نظرما تمام است ‘‘.ولي من خودم در رأس روزنامه هستم،

كردند .براي مخارج شخصي زنداني هم حدود دويست و پنجاه تومان هر

اگر شما راست ميگوييد و تحقيق كردهايد و افرادي از گروههاي مختلف در

زنداني مي توانست از خانواده خود بگيرد .هنوز كتاب دادن به زنداني و يا

آن فعال هستند ،آنها را نام ببريد .من هم اكنون از همين جا تلفن مي كنم و

آموزش ممنوع بود .كسانيكه به هم اعتماد داشتند در حياط زندان به گپ

مي گويم كه آنها را اخراج كنند .اين ديگر مسأله دفتر رياست جمهوري

زدن و تبادل اطالعات مي پرداختند .رويداد مهمي كه كمي قبل از آن اتفاق

نيست و در اختيار مستقيم خود من است .وي بالفاصله گفت’’ :خير آقاي

افتاده بود اين بود كه نماينده اي از جانب آيت الـله منتظري براي بررسي

جعفري ،ما هنوز روي افراد روزنامه انقالب اسالمي تحقيق نكردهايم‘‘.

وضع زندانيان و مسايل آنان به بند آمده بود به نام مستعار ناصري كه نام
واقعي او انصاري بود.

در اينجا بحث ما خاتمه يافت و من خداحاقظي كردم و برگشتم و
بالفاصله مشروح اين بحث را هم كتبي و هم شفاهي براي آقاي بني صدر

من با وي هم داخل زندان و هم در بيرون تماس حاصل كردم و مفصل

گزارش كردم و به ايشان گفتم مسأله از چه قرار است .درآن موقع بني صدر

با وي به گفتگو پرداختم .به جرأت مي توان گفت كه وي يكي از معدود

لبخندي زد و به عالمت اينكه اين حرفها بي پايه است و هيچ غلطي نمي

معمم هايي بود كه اهل هيچ دوز وكلكي نبود و از انقالب و عنوان خود

تواند بكند ،آنرا و پيامهاي نظير آن را نا ديده گرفت و با اعتماد به اينكه

وآقاي منتظري و ديگران هيچ بهره مادي نبرده و سوءاستفاده اي نكرده بود

آقاي خميني با اوست همچنان پاي فشرد تا اينكه سرانجام بقول خودش

و تا سال  65كه من در قم با وي در منزل محقري كه داشت مالقات كردم

كار را يكسره كرد! فكر مي كنم مهمترين كينه شخصي آقاي الجوردي

خيلي ساده زندگي مي كرد .منزل مسكوني اش در قم كه با خانواده اش در

نسبت به من در رابطه با اين گفنگو بود كه پاك قافيه را باخته بود و دست

آنجا زندگي مي كرد از وسايل و تجمالت ،خبري كه نبود هيچ ،حتي وسايل

خود را روكرده بود .حقيقت مسأله اين بود كه آقاي خميني ،آقاي بني صدر

معمولي مورد نياز را نيز كم داشت .اهل هيچ استفاده مادي نبود و فقط دلش

را فقط در مواقع خاصي تأييد مي كرد ولي با اينها با زبان ديگري عمل مي

براي انقالب و موفقيت آن مي طپيد و تمام توان خود را بكار مي برد كه از

كرد .آقاي خميني به سران حزب الـله و دار و دسته الجوردي بعنوان ولي

انحرافات جلوگيري كند و تا جاييكه ممكن است نگذارد اسالم و انقالب

فقيه و مرجع ديني مي گفت كه شما بايد اينطور عمل كنيد و كار به كارهاي

خدشه دار گردد.

ديگر نداشته باشيد .فعال صالح نيست كه نسبت به بعضي كارها اقدام شود،

حجت االسالم ناصري( يا انصاري) وقتي به بند مي آيد ،همه ي

به موقع خود عمل خواهد شد وشما كاري نداشته باشيد و مفسدين و

زندانيان داخل بند را جمع مي كند و به آنها اطمينان مي دهد كه هر كسي

محاربين را بكشيد .از طرف ديگر وقتي كساني امثال بني صدر فشار مي

هر مطلب و يا شكايتي دارد مي تواند آنرا بنويسد ،وي نامه را به آقاي

آوردند ،يك سخنراني مي كرد ومي گفت ’’ :اسالم دين رأفت است ،اسالم

منتظري خواهد رساند .بعضي از افراد زنداني نامه اي براي آقاي منتظري مي

دين مهرباني است ،اسالم خيلي لطف دارد ،اينهايي كه دستشان بخون

نويسند و مسايل خود را براي وي توضيح مي دهند .وقتي آقاي ناصري مي

آغشته نشده است را عفو كنيد ‘‘.ولي حزب الهي ها و سران آنها مي گفتند

خواهد از زندان خارج شود بدستور حاج داود رئيس زندان قزلحصار او را به

كه آقا اين حرفها را براي مصلحت مسلمين مي زند و حرف دل وي همان

زور تفتيش مي كنند و نامه هاي بچه ها را از وي مي گيرند و بعد به سراغ

چيزهايي است كه ما انجام مي دهيم و شخصا دستور آنرا به ما ابالغ مي

كسانيكه نامه نوشته بودند ،مي روند و آنها را تنبيه و مجازات مي كنند كه

كند .روزي به يكي از سران حزب الـله گفتم :شما چرا دست به اين كارها

چرا به آقاي منتظري نامه نوشته اند.

مي زنيد و عليه رياست جمهور عمل مي كنيد؟ شما كه از امام خميني تقليد
احضار به اوين

مي كنيد ،چرا به حرفهاي او گوش نمي كنيد ،مگر نمي بينيد كه وي آقاي
بني صدر رياست جمهور را مرتب تأييد ميكند؟ وي در جواب گفت’’ :شما

اوايل سال 63چند ماهي كه از اقامتم در قزلحصار گذشته بود ،مرا

حرفهاي ظاهري امام را مي بينيد ولي ما به حرفهاي دل او عمل مي كنيم و

باكليه وسايل صدا زدند .وقتي به زيرهشتي رفتم ،گفتند كه اوين شما را

حرف دل او را مي دانيم كه كدام است‘‘.

خواسته اند .با خود گفتم :خدايا چه خبرشده است؟ چه مسأله و يا حادثه
جديدي اتفاق افتاده است؟ هرچه فكر كردم چيزي به نظرم نرسيد .يكي
ديگر از شيوه هاي رفتار زندانبانان و دادستاني جمهوري اسالمي با زنداني

فصل يازدهم

اين بود كه در تمام موارد زنداني را از همه چيز بي خبر نگه مي داشتند و
بدون اينكه به وي اطالع دهند براي چه و چرا احضارشده ايد ،وي را كه

در کش و قوس قزلحصار ـ اوين

دچار ترس و لرز شده بود ،ناگهان با مسأله اي جديد مواجه مي كردند.

در مرداد يا شهريور ماه  0369يكي دو هفته بعد از اينكه دادستاني از

وقتي به اوين رسيديم حوالي ساعت پنج بعد از ظهر بود .منتظر بودم

شركت و همكاري من جهت انتشار مجله مشكاه مأيوس شد ،روزي مسئول

كه فعال مرا به بند قبلي ببرند تا بعدا معلوم شود كه مرا براي چه احضار كرده
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اند .برخالف انتظار مرا به كريدور دادسرا بردند و دركنار ديوار گفتند

داد مرا دستگير كردند ‘‘.البته اين شخص چون خودش قبال معمم بود ،مي

بنشين .چشم بسته نشستم .مختصر شامي دادند ،بعد دوپتوي سربازي نيز

دانست كه جرم اين مبلغ از نظر فقهي و شرعي حداكثر پس گرفتن همان

دادند و گفتند همين جا بخواب .شب اول بدين منوال گذشت .فرداي آن

مبلغ رشوه است .وي اضافه كرد كه مهم اين است كه اينها خودشان برايم

روزهم تمام مدت چشم بسته در راهرو دادسرا نشسته بودم .البته من تنها

دام درست كرده و درست كردن دام خود يك كار ضد اسالمي و غيرشرعي

نبودم .راهرو دادسرا پر از زنداني بود كه آنها را چشم بسته كنار ديوار مي

است .مي گفت ’’ :يكسر مرا به بازداشتگاه دادستاني موادمخدر واقع در پل

نشاندند و شب هم در همانجا دراز مي كشيدند .در آن دوره براي اينكه

رومي و محل حكمراني آقاي زرگر بردند .بعد از مدتي كه آنجا بودم ،مرا به

پاسداران هم ثوابي برده باشند ،اغلب با كسانيكه در اين راهروها شب و روز

اوين منتقل كردند ‘‘.او مطمئن بود كه وقتي به دادگاه برود آزاد خواهد شد

چشم بسته در انتظار سرنوشت خويش بودند با تندي و لحن بد ،رفتار مي

و چنين هم شد .به گفته اين شخص ’’ :اگر قرار است كه به جرم رشوه

كردند و مثال وقتي چشم بندي باال و پايين مي شد ،با بد و بيراه و يا با لگدي

خواري و كار چاق كني افراد را بازداشت كنند ،بايد اكثر افرادي كه مصادر

به آن فرد مي گفتند ’’ :چشم بندت را بكش پايين ‘‘.با بعضي هم گهگاهي

امور دادگستري ،دادستاني انقالب و… هستند را بازداشت كنند چون كمتر

با مشت و لگدي پذيرايي مي كردند .روز سوم مرا به اطاقي بردند و بازجوئي

كساني هستند كه اهل حق و حساب گرفتن نباشند .تحت عناوين مختلف

از من ،درمورد يكي از بچه ها پرس و جو كرد .گفت ’’ :حسين عاطفي را مي

از باال تا پايين همه حق و حساب مي گيرند ‘‘.اين فردآدم صافي بود و

شناسي؟‘‘ گفتم از وي اطالعي ندارم .از طرز برخوردآنها احساس كردم كه

خودش مسايل را بي پرده مي گفت.

فقط براي آزار دادن ،مرا به اوين احضار كرده اند و كار ديگري نداشته اند.

معمم ديگري در اطاق ما بود ،بطوريكه خودش نقل مي كرد ،بعد از

يك هفته اي مرا شب و روز چشم بسته در راهرو دادسرا نگاه داشتند .بعد

اينكه آقاي خلخالي را ازكار بركنار كردند ،آقاي دكتر بهشتي وي را مسئول

باز مرا صدا زدند و گفتند ’’ :راه بيفت ‘‘.مثل اينكه انتظار به پايان رسيده

رسيدگي به پروندههايي كرده بود كه نا تمام مانده بود .اين شخص مرتب

بود .مرا به واحد  399منتقل كردند .وقتي وارد دفتر واحد شدم حاج رضا

بعد از نماز مغرب و عشاء دعاي فرج امام زمان را مي خواند .روزي از روزها

صادقي مسئول واحد و پاسداران در دفتر به سخنراني دكتر بهشتي كه از

بعد از اينكه اين شخص دعاي فرج امام زمان را خواند و از خداوند خواست

راديو پخش مي شد گوش مي دادند .حاج رضا تا چشمش به من افتاد ،با

كه فرجش را نزديك بگرداند و چشمش را به جمال آقا امام زمان(ع) روشن

عصبانيت گفت ’’ :شما بهشتي را كشتيد ‘‘.من سكوت اختيار كردم .سپس

بگرداند .ناگهان اين يكي رو كرد به او و گفت ’’ :سيد محمد چرا دعا مي

وي مرا به بند  5كه جنب بند 6كه قبال وضعيت آنرا توضيح داده ام تحويل

كني كه خداوند در فرج امام زمان تعجيل بفرمايد؟ آخر امام زمان اول گردن

داد .تركيب اين بند هم نظير بند شش ،شامل ساواكيها ،وكالي دادگستري،

من وتو را خواهد زد ‘‘.سيد محمد با شنيدن اين حرف ناراحت شد و گفت:

امراي ارتش ،امور مالي ،فرار از مرز ،چند روحاني و سارق مسلح و چند

’’ چرا از خداوند در خواست نكنم؟ اين آرزوي هر مسلماني است كه امام

نفري هم از بعضي گروههاي ديگر بود .در اين بند نيز با افراد جديدي آشنا

زمان را ببيند و ظهور آن حضرت را از خداوند طلب كند ‘‘.در جواب ،اين آقا

شدم و اطالعات تازه اي كسب كردم؟

گفت ’’ :آخه بابا! مگر امام زمان رشوه خوار است؟ مگر نه اينكه من و ترا
بجرم رشوه خواري به اينجا آورده اند؟‘‘ سيد محمد كه دست پاچه شده

آمدن داديار به بند

بود ،رفت كه مطلب را رفع و رجوع كند ،اما آسيد جالل گفت ’’ :بابا ما،

در اين زمان شرايط زندان نسبت به سابق كمي فرق كرده بود و در

رشوه خواري كرده ايم و اگر امام زمان ظهور كند ،اول گردن من و ترا

بعضي موارد مأمورين دادستاني روابط خود را بهبود داده بودند .يكي از

خواهد زد .پس تو بايد دعاكني و بگويي خدايا ،فرج امام زمان را به تأخير

روزها دادياري براي بررسي مسايل زندان به بند ما آمد و به ترتيب از

بينداز ‘‘.همه حاضران از اين شوخ طبعي به خنده افتادند.

اطاقهاي مختلف ديدن مي كرد و افراديكه مطلبي داشتند با وي مطرح
اوا خواهرها

كردند .در بند ما چند روحاني بودند كه آنها را ظاهرا به اتهام رشوه خواري
بازداشت كرده بودند .يكي ازآنها گويا قبال خلع لباس شده بود .وقتي داديار

مهمترين حادثه اي كه در طول مدتي كه من در اين بند بودم اتفاق

به اطاق ما آمد و نشست گفت ’’ :هركسي مطلبي دارد ،مي تواند آنرا مطرح

افتاد اين بود كه روزي يك عده ده ،پانزده نفري از اِوا خواهرها را كه

كند ‘‘.اين شخص كه داديار او را مي شناخت پرسيد ’’ :چرا پرونده مرا به

دستگير كرده بودند ،به بند ما آوردند و در اطاقها جا دادند .مي گفتند اينها

دادگاه نمي فرستيد و چندين ماه است كه مرا بالتكليف در اينجا نگهداشته

هفتاد هشتاد نفر بوده اند كه ميان بندهاي مختلف آنها را تقسيم كرده اند.

ايد و چرا به كار من رسيدگي نمي كنيد و چرا پرونده مرا راكد گذاشته

بعضي از آنها كامال حالت زنانه داشتند ،آرايش مي كردند و حتي پستان بند

ايد؟‘‘ داديار خيلي رك و پوست كنده گفت ’’ :پرونده ات را بفرستم دادگاه

مي پوشيدند و چند تايي از آنها خيلي شبيه به دختر ها بودند .چون صورت

تا ترا آنجا آزادكنند؟‘‘ بعد از آن داديار اضافه كرد’’ :هركسي كه بازداشت

آنها در اثر استعمال هورمن زنانه كامال بي مو شده بود .بطوريكه خودشان

بشود و به اينجا بيايد ولو هيچ جرمي مرتكب نشده باشد ،تا از نظر ما معلوم

مي گفتند در عين حال كه مفعول بودند و از اين راه كسب مي كردند .با
يكي صميمي مي شدند و او در حكم شوهر برايشان بوده است كه براي او

شود كه او جرمي مرتكب نشده است ،حداقل  6ماه طول خواهدكشيد‘‘.
اين شخص خودش علت بازداشتش را چنين برايم تعريف كرد ’’ :مرا

امكانات و وسايل تهيه مي كردند و با هم مانند زن و شوهر بوده اند .يكي از

نه بخاطر ارتكاب جرمي و يا گرفتن رشوه اي دستگير كرده اند .علت اصلي

اينان بنام ب ـ ا تعريف مي كرد كه در رژيم گذشته ،مدت سه سال در سه

دستگيريم به خاطر مسايل شخصي و اختالفي است كه از قبل با آقاي زرگر

راه قپان بعنوان دختر مشغول كسب وكار بوده است .از وي پرسيدم كه

دادستان مواد مخدر داشته ام ،اينان تله اي براي من كاشته بودند و شخصي

وقتي در اين مدت مردها با تو روبرو مي شدند و از تو وصال طلب مي

را كه ظاهرا در رابطه با مسايل مواد مخدر پرونده برايش درست كرده بودند

كردند ،چه مي كردي؟ گفت ’’ :من هميشه بعنوان اينكه عادت ماهانه شده

پيش من فرستادندكه دنبال كارش بروم و كارش را درست كنم و در ازاء آن

ام مشتري را راضي مي كردم كه با من  ...انجام دهد .در رژيم گذشته نيز

مبلغ سي ،چهل هزار تومان به من بدهد .گفتم درست مي كنم.

يكبار دستگير شدم و روزنامه هاي آن زمان نوشتند :دختري كه پسر از آب
درآمد‘‘.

روزي به منزل من آمد و هنگامي كه داشت سي هزار تومان به من مي
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هركدام از اينان طبق اعتراف خودشان يك شوهر داشتند كه به او

اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا و روحانيون مبارز خارج از

عشق مي ورزيدند .بر اثر استعمال هورمن زنانه تمام آنها حركات و سكنات

كشور درسال  56در كليساي سن ماري پاريس مشتركا اعتصاب غذا ترتيب

زنانگي پيدا كرده بودند ،پستانها برآمده بود ،ابرو برمي داشتند و لباس زنانه

دادند وي در آن به نام حجت االسالم حيدري شركت و صحبت مي كرد.

مي پوشيدند و… اينها مي گفتند ’’ :عده ما خيلي زياد است كه اغلب در

از احمد رضا پرسيدم كه چرا سازمان مجاهدين اينقدر بر عليه شما

هتلها و جاهاي ديگر پخش هستند و اگر قرارباشد كه همه ي ماها را

تبليغ مي كرد؟ گفت ’’ :به چند دليل آنها عليه من شروع به شايعه پراكني و

بگيرند ،بايد تعداد زيادي را دستگير كنند ‘‘.مدتي اينها را مي بردند و

تهمت زدن كردند .اول اينكه من يك تاريخچه متحرك سازمان هستم و

هرمون مردانه به آنها تزريق مي كردند ،بعد از آن كم كم مقداري حالت

تمام مسايل و زواياي دروني سازمان را همراه با نام و نشان و تاريخ آن

مردانه پيدا كردند .چند نفرشان مي گفتند ’’ :قرار بوده است كه ما عمل

اطالع دارم كه بسياري از اين اطالعات بضرر سازمان است و لذا سازمان
سعي مي كند كه از طريق سمپاشي عليه من اين اطالعات را خنثي سازد.

كنيم و به طبيعت خود برگرديم چون ما روحا زن هستيم‘‘.
طبيعي بود كه پخش اين اِوا خواهرها در بندها و اطاقهاي مختلف به

دوم اينكه وقتي من جذب سازمان شدم خيلي فعال و با شور بودم ولي

مرور زمان مشكل آفرين شود .چون افراد زنداني با اينها رابطه برقرار كرده

حاضر نبودم كه بدون چون و چرا فرمان بر باشم .لذا بعد از آن كه بسياري از

بودند .نامه هاي عاشقانه رد و بدل شده بود .سر انجام يكي دوتا از اين نامه

مسايل درون گروهي آن برايم آشكارشد و من در قبال آنها موضع گرفتم و

ها لو رفته بود و بر سر اينكه فالني با دوست فالني رابطه بر قرار كرده و يا به

با هواداران و سمپاتهاي سازمان در موردآن مسايل صحبت مي كردم .اينها

وي چشمك زده است بين دو نفر از گردن كلفتهاي بند زد و خورد و كتك

براي خنثي كردن اثرات آن طبق روش سازمان ،مرا مورد حمله قرار دادند،

كاري شد و بر اثر اين لو رفتن نامه عاشقانه ،حاج رضا صادقي مسئول واحد

تهمتها و برچسبها شروع شد و تمام اينها بدين خاطر بود كه پاد زهري در

به داخل بندآمد و چون طرفين دعوا در اطاق ما بودند ،آمد و درآنجا نشست

مقابل حرفهايم ايجاد كرده باشند .بدين علت بود كه اول بار اينها عنوان

و از چند نفر توضيح خواست كه مسأله چه بوده است .بعد از اينكه حاج رضا

كردند كه من خواسته ام دكتر شريعتي را واداركنم كه با ساواك همكاري

مطالب مختلف را شنيد ،بلندشد و گفت ’’ :آقاي جعفري با شما كار دارم‘‘.

كند و…‘‘ وي توضيح داد كه روش سازمان مجاهدين و سازمانهاي نظير

با هم به دفتر بند رفتيم .در آنجا حاج رضا از من پرسيد ’’ :اين حرفهايي كه

آن ،اين است كه وقتي از شخصي و يا عضوي احساس خطر كنند ،شايعه

اينها زدند راست بود ويا خالف واقع؟‘‘ من از حاج رضا پرسيدم :آيا شما

مي كنند كه وي مسأله دار شده است ،به زندگي بورژوايي روي آورده و يا

قصد داري مسأله را حل كني و يا مي خواهي ببيني اين حرفهايي كه اينها

منفعل شده و يا همكار رژيم شده است و… سعي مي كنند كه وي را خلع

زده اند راست است يا نه؟ گفت ’’ :قصد من اين است كه مسأله حل بشود‘‘.

سالح كنند و در نظر توده سازمان وي را از اعتبار بيندازند .اگر هم بتوانند او

گفتم :حال كه مي خواهي مسأله حل بشود بايد اين اِوا خواهرها را از اين بند

را براي اصالح خود به كارهاي اجباري مي گمارند .اگر طرف زرنگ بود و از

جمع كنيد و به جاي ديگر ببريد .تا اينها درون بند و بين اين زندانيان

دست آنها خارج شد و نتوانستند او را مهار كنند آنوقت است كه حمله ها،

هستند ،از اينگونه مسايل هر روز تكرار خواهد شد .اينها را بين عدهاي كه

شايعه ها و تهمتها براي بي حيثيت كردن وي شروع مي شود .و با تبليغات

مدتهاست از رابطه جنسي محروم هستند پخش كردهايد و ميخواهيد

گسترده و سازمان يافته وي را لكه دار و منكوب مي كنند.

مسألهاي به وجود نيايد؟ و اين غيرممكن است .حاج رضا گفت’’ :شما راست

مثال همين مسأله همكاري با رژيم ،وقتي كساني كه اينها را قبول

ميگوييد ولي اين موضوع دست من نيست .وقتي اينها را به اينجا فرستادند،

دارند چنين كاري بكنند اصال صدايش را در نمي آورند و اگر موضوع درز

من راضي نبودم ولي چارهاي نداشتم ‘‘.گفتم :به هر حال راه حل همين است

كرد بهر وسيله اي كه شده آنرا در جا خفه مي كنند .مثال از اعترافات خود

و اال چه شما بدانيد مقصر كيست و حق بجانب كي ،دردي را دوا نميكند.

مسعود رجوي نسبت به مسايل دروني سازمان و يا از لو رفتن فاطمه اميني

خيلي زود اين اِوا خواهر ها در بين افراد بند ،هركدام دوستان

بوسيله آقاي د ـ م ،و…را اصال نام نمي برند و آنها را مخفي مي كنند .از

خودشان را پيدا كردند و از نظر ذهني هركدام عاشق يكي شدند .بعد از

وي پرسيدم :اينكه مي گفتند ،شما با ساواك همكاري مي كردي و در

تحقيق و صحبت با اينها معلوم شد كه مثال فردي كه عاشق يكي از زندانيها

زندان آزاد بودي ،چگونه بوده است؟ وي توضيح داد ’’ :من وقتي پي بردم

شده بود ،آن شخص خودش نمي دانسته كه فالن اِوا خواهر عاشق او شده

كه تحت عنوان اسالم مسايلي را مطرح مي كنند و بعنوان مسايل

است .اينان متناسب با معيارها و آمال و آرزوهاي خود عاشق شخصي كه از

ايدئولوژيك آنها را به خورد بچه ها و سمپاتهاي خود مي دهند كه اصال

نظر ذهني با خواسته هاي آنها انطباق داشت ،مي شدند و به او عشق مي

ربطي به اسالم ندارد ،بقول معروف جا خوردم و شرمنده شدم و به حساب

ورزيدند وبه مرور به او حالي مي كردند كه وي را دوست دارند .سر انجام

خودم احساس فريب و گول خوردگي كردم و به همين علت زمانيكه در

بعد از مدتي اينها را جمع كردند و بعدا آنها را آزاد كردند.

زندان رژيم شاه بودم ،پيشنهاد كردم كه بهترين راه حل اين معضل در
اختيار گذاشتن كتابهاي سازمان است ،زيرا من پي بردم كه اگر افراد

آشنايي با احمد رضا کريمي

مختلف و سياسيون ما اين كتابها را بخوانند و از محتواي آنها مطلع شوند

در اين بند براي اولين بار با احمد رضاكريمي آشنا شدم .وي كه يكي از

قطعا از اين گروه دست برخواهند داشت و متوجه خواهند شد كه عليرغم

افراد سازمان مجاهدين خلق در رژيم گذشته بود ،دستگير و به زندان

نام آنها ،روش كارشان بر اسالم استوار نيست .روي اين احساس فريب

افتاده بود .وي جواني بود با حافظه اي بسيار قوي كه حوادث و دقايق

خوردگي بود كه اين پيشنهاد را دادم .وقتي اين كار عملي شد و كتابها بين

سازمان مجاهدين را از سالهاي پنجاه به بعد مانند يك كامپيوتر به ياد

افراد و حتي بعضي از روحانيون در بند پخش شد و آنها را مطالعه كردند،

داشت .وي همچنانكه در رژيم گذشته زنداني بود ،در رژيم جمهوري

اين عمل اثرات خودش را گذاشت‘‘.

اسالمي نيز وي را دستگير و باز داشت كرده بودند .احمد رضا بعد از انقالب

پرسيدم چطور شما اكنون زنداني شده اي؟ گفت ’’ :چون سازمان

بوسيله آقاي مهندس غرضي دستگير مي شود .خود مهندس غرضي نيز در

مجاهدين عليه من سمپاشيهاي زياد كرده بود ،وقتي آزاد شدم اجبارا رفتم

سالهاي پنجاه تا پنجاه و چهار مجاهد بود و بعد فرار كرد و به سوريه رفت و

بگوشه اي و مشغول آموزگاري شدم ،تا اينكه انقالب شد .گروه غرضي به

درآنجا گاهي به سلك روحانيون مبارز خارج از كشور در آمد و هنگاميكه

خاطر اينكه اطالعات سازمان را از من بگيرند ،مرا دستگير كردند و بعد هم
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مرا به تمام شايعات و تهمتهايي كه سازمان در مورد من قبال پراكنده بود،

درمرز و درحين فرار دستگير شده ايد .و فشار برمن بحدي بود كه

متهم و محكوم كردند ‘‘.وي يكدوره از تاريخچه سازمان را برايم بطور

مجبورشدم يك چنين دروغي را نسبت به خودم اعتراف كنم .ولي مسأله

مشروح بازگو كرد .و اما اختالف وي با سازمان مجاهدين اين بوده است كه

جعل شناسنامه درست بود و من آنرا جعل كرده بودم ‘‘.در يكي از روزهاي

بعد از فاصله گرفتن از مجاهدين ،با استفاده از نام سازمان مجاهدين عضو

مالقات كابيني كه من با خانواده ام ديدار و صحبت مي كردم ،باكابين آقاي

گرفته و گروه و دفتر و دستكي براي خودش درست كرده است .و بعد هم

احمدزاده كنار هم قرار داشت .خانم احمد زاده پرسيد’’ :اين ها چه

كه لو مي رود همه ي اعضا گروه خود را لو مي دهد.

حرفهايي بود كه زدي ،كجا ترا در فرودگاه هنگام فرار دستگير كردند؟‘‘ وي
جواب داد’’ :تو نمي داني ،مرا در فرودگاه دستگير كردند! بله مرا در فرودگاه

کتاب بيست و سه سال

دستگير كردند؟!‘‘

با اشخاص ديگري كه دراين بند با آنها آشنا شدم يكي دكتر علينقي
آقاي جعاله

منزوي فرزند مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني صاحب كتاب الذريعه بود .وي را
بجرم اينكه كتاب  93سال را نوشته ،زنداني كرده بودند كه سر انجام با

آقاي ت ـ ف را به جرم رشوه خواري دستگير كرده بودند و به

حمايت آقاي منتظري پس از تحمل چند سال حبس آزاد گرديد .بطوريكه

طوريكه خودش مي گفت ،يكي از بستگان آقاي موسوي اردبيلي است .وي

آقاي منزوي خودش نقل مي كرد ،در ابتداي جواني به مدت بيست سال

از خودش دفاع مي كرد و مي گفت ’’ :كه من رشوه خواري نكرده ام .من

طلبه بوده ،بعدا توده اي شده و دو دهه نيز توده اي بوده است ،زيرا برادرش

جعاله كرده ام ‘‘.پرسيديم كه جعاله ديگر چه صيغه اي است؟ وي توضيح

كه در رژيم گذشته خلبان توده اي بوده ،اعدام مي شود .بعد از اعدام

داد كه ’’ جعاله يك قرارداد فقهي است كه بين دو نفر منعقد مي شود .يك

برادرش توده ايها با وي رابطه برقرار مي كنند و وي نيز بر اثر كينه اي كه

طرف تعهد مي كند كه مشكلي را حل كند و طرف ديگر در قبال حل اين

نسبت به رژيم پيدا مي كند بيشتر از روي احساس توده اي مي شود .سر

مشكل متعهد مي شود كه فالن مبلغ را به وي بدهد .و من جعاله كرده ام و

انجام از حزب توده برمي گردد و سلطنت طلب مي شود و با رژيم شروع به

اين يك كار طيب و طاهر است ‘‘.بچه هاي بند به اين مناسبت اسم وي را

همكاري مي كند .وقتي من موضوع نوشتن كتاب 93سال را از وي پرسيدم،

آقاي جعاله گذاشته بودند .وي نيز بعد از مدت كمي آزاد شد.

گفت ’’ :من در بيروت در سفارت ايران كار مي كردم .اين كتاب را آقاي علي
خانه بدوشي

دشتي كه سناتور و فراماسون بود نوشته و براي چاپ و انتشار آنرا به بيروت
فرستاده بود .در بيروت آنرا براي اصالح به من دادند .تنها كاري كه من روي

خانه بدوشي و از اين گور به آن گور شدن من همچنان ادامه داشت،

كتاب كرده ام تصحيح مقداري از آن بوده است .نوشتن كتاب اصال بمن

گويي سرنوشت من چنين رقم خورده بود كه مرتب درحال انتقال از اين بند

ربطي ندارد و خودشان هم مي دانند كه آقاي علي دشتي آنرا نوشته است.

به آن بند و از اين زندان به آن زندان باشم .در شهريور و يا مردادماه 0363

علي دشتي را بعد از انقالب به همين جرم دستگير كردند و مدت كمي به

باز مرا همراه عده اي به قزلحصار منتقل كردند .هنگامي كه وارد قزلحصار

همين جرم در بند بود و بعد هم نسبت به آزادي وي سفارش شد و وي را

شديم حاج داود رحماني سرپرست زندان آمد و افراد را ميان بندهاي

آزاد كردند و كمي بعد فوت كرد ‘‘.پرسيدم :شغل و تخصص شما چيست؟

مختلف تقسيم كرد .نظر به اينكه بند گروهكها از شرايط بهتري برخوردار

وي به شوخي در جواب گفت’’ :من مرده اولوگ هستم يعني كارم مرده

بود و در اولين مرتبه حاج داود بما گفته بود كه ’’ بني صدر ،مادر گروهكها

شناسي است ‘‘.چون شروع كرده بود ،كتاب الذريعه پدرش را كه حدود

بود ‘‘.باز هم من در صف گروهكها ايستادم .حاجي نگاهي بمن كرد وگفت’’ :

بيست و چند جلد است تصحيح كند و به چاپ برساند.

بيا برو تو آن صف ،تو گروهكي نيستي!‘‘ در هرحال ما را به بند 6انتقال
دادند .هنگامي كه وارد بند شديم ،در همان اول مشاهده شد كه سيستم و

آقاي طاهر احمد زاده

مديريت زندان بطور كلي عوض شده و وضعيت و اداره داخلي بند نيز تغيير

يك ماهي كه از اقامتم در اين بند گذشت ،روزي آقاي طاهر احمد زاده

پيدا كرده است .سرپرست داخلي بند يكي از جوانهاي تواب سازمان

را از آكادمي الجوردي به اين بند منتقل كردند .بعد از اينكه با هم آشنا و از

مجاهدين بود كه آدم بسيار بد اخالق و ديكتاتوري بود .برخوردش با تازه

وضعيت يكديگر آگاه گرديديم و دوستي قوت گرفت ،روزي در ضمن قدم

واردين نظير بازجويي بود كه افراد دستگير شده اي را در خانه هاي تيمي

زدن در حياط از وي سوال كردم :آيا آن مسايلي كه شما در تلويزيون در آن

تفتيش بدني و بازجويي مي كند ،همه ي ما را اول تفتيش بدني كرد و هرچه

مصاحبه عنوان كرديد از روي فشار و اجبار بود ويا واقعا همان بود كه آنجا

داشتيم از ما گرفت .بعد از آن ساكهاي ما را بازديد كرد و هرچه كتاب،

عنوان كرديد؟ آقاي احمد زاده در جواب گفت ’’ :فشار روي من خيلي

كاغذ ،يادداشت و وسايل نوشتن بود همه راجمع كرد و برد .من يك قرآن

شديد بود .ازمن خواستند كه اين مطالب را بگويم و حتي چندين مرتبه متن

جيبي داشتم كه از روز اول دستگيري در همه جا يار و مونس من بود و در

آنرا خودشان دست كاري كردند و مرتب طبق دلخواه خود آنرا عوض كردند.

تمام مراحل و نقل و انتقاالت متعدد ،كسي متعرض آن نشده بود ،آن را نيز

به اندازه اي فشار بود كه من جانم به لب آمد و تن به اين كار دادم‘‘.

از من گرفت و هر چه اصرار كردم و گفتم :مي بيني كه اين قرآن است و

پرسيدم :آيا همانطوريكه در مصاحبه عنوان كرديد ،شما را در حين فرار از

همه جا همراه من بوده است ،فايده اي نكرد و گفت بعدا آن را به شما پس

مرز دستگيركردند؟ گفت ’’ :اين مطلب كامال دروغ بود .هنگامي كه من در

خواهيم داد.

منزل فالني بودم وآنها نيز مي دانستند ،به آنجا ريختند و مرا دستگير

اين قرآن بهترين يادگار اولين دخترم عقيله نيز بود كه در پشت آن به

كردند و بعد هم در روزنامه اعالن كرده بودند كه احمدزاده را درحين فرار از

رسم ديرينه در لحظه تولدش در بيمارستان موآبيت ( ) muabitبرلين،

مرز فرودگاه مهرآباد و با جعل كردن شناسنامه و پاسپورت دستگير كرديم.

ساعت و تاريخ تولدش را به تقويم شمسي و هجري قمري و ميالدي

من به آنها گفتم كي شما مرا در مرز دستگير كرديد؟ مگر در منزل فالني

يادداشت كرده بودم ،بود .هرچه كوشش كردم كه دو باره آنرا پس بگيرم،

نيامديد و مرا آنجا بازداشت نكرديد؟ گفتند :چون ما قبال اعالم كرده ايم كه

كوششها بي نتيجه ماند ،چون كسي خودش را مسئول نمي دانست كه لوازم

شما را در مرز دستگير كرده ايم ،شما بايد در مصاحبه خود بگوييد كه

و وسايل اشخاص را باز پس بدهد .باالخره معلوم نشد كه چه بر سرآن آمد و
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جمهوري اسالمي شكنجه وجود ندارد ،چيست؟

هنوز كمبود آنرا نزد خود احساس مي كنم و همچنان چشمم بدان دوخته
است .گويي بهترين مونس دوران تنهايي ام را از دست داده ام.

شكنجه در زندانهاي جمهوري اسالمي
اداره داخلي بند

يكي از مسايل مهم مورد اختالف آقاي بني صدر ،رياست جمهور با

اين جوان كه جزو توابين مجاهدين بود ،مقررات سختي براي اداره

حزب جمهوري اسالمي و آقاي خميني مسأله شكنجه بود .آقاي بني صدر

داخلي بند اجرا مي كرد .همه را تحت فشار قرار مي داد .كتاب خواندن

در سخنراني خود در روز عاشوراي سال  0359در ميدان آزادي از وجود

مطلقا ممنوع بود ،فقط چند كتابي را كه در اختيار خودش بود به بعضي از

انواع شكنجه در زندانهاي جمهوري اسالمي پرده برداشت و از آن ببعد اين

افراد براي مطالعه مي داد .نوشتن و يادداشت كردن بطور كلي ممنوع بود.

مسأله بر سر زبانها افتاد تا اينكه سر انجام آقاي خميني هيئتي را مأمور

حتي كسي مجاز نبود آيات قرآن را هم يادداشت كند .او استدالل مي كرد

رسيدگي به مسأله شكنجه كرد كه بعد اسم آن هيئت را ،هيئت بر رسي

همينكه يك آيه و يا روايتي را يادداشت مي كنيد و يا زيرآن خط مي

شايعه شكنجه گذاشتند .مهمترين فرد شاخص اين هيئت آقاي محمد

كشيد ،اين به معناي آنست كه شما نسبت به آن نظر داريد و موضع گرفته

منتظري بود .آقاي منتظري درسال  60مصاحبه كرد وگفت كه ’’ شكنجه اي

ايد .يك سيستم كنترل شديد براي تحت نظر گرفتن افراد برقرار كرده بود،

در كار نبوده است واين يك شايعه جعلي و ساختگي است ‘‘.درحالي كه

بخصوص نسبت به افرادي كه اسم و رسمي داشتند حساس بود و ازآنها

وجود شكنجه در زندانهاي جمهوري اسالمي محرز بود .اين مصاحبه در آن

خيلي مراقبت مي كرد و بهر وسيله اي بود برايشان پرونده مي ساخت.

روز برحيرت همگان افزود .من پيشتر از اين مصاحبه ،در يكي از جلساتي

روزي جواني يكي از شماره هاي كتاب اسناد النه جاسوسي آمريكا را كه

كه در مورد بعضي از مسايل با آقاي موسوي اردبيلي دادستان كل كشور در

خود وي به او داده بود ،يكي دو ساعت در داخل سلول به من داد و من

سال  60داشتم به اين مسأله اشاره كردم و گفتم :چرا اين هيئت بررسي كه

نگاهي به آن كردم .اين خبر گزارش شده بود و يقه اين جوان را گرفته بود

زندانها را بازديد و مسأله شكنجه را تحقيق كرده است نمي آيد ،نظر خود را

كه چرا او اين كتاب را به من داده است كه نگاه كنم .در داخل حياط ،هنگام

اعالم كند؟ آقاي موسوي اردبيلي گفت ’’ :ما مرتب به دنبال آقاي محمد

هواخوري و قدم زدن نيز مراقب بود بداند كي باكي قدم مي زند و صحبت

منتظري هستيم كه بايد نظر خود را اعالم كند ولي او حاضر نمي شود و فعال

مي كند .صحبت هاي افراد را نيز كنترل مي كرد .يك چيز عجيب و غريبي

مدتي است كه او را پيدا نمي كنيم ‘‘.با اين پاسخ فهميدم كه دستهايي در

بود .براي مثال و روشن شدن اذهان خوانندگان يك نمونه ذكر مي كنم.

كار است تا هيئت را وادارند كه اعالم كند شكنجه اي در كار نيست ،و هدف
اين است كه اين حرف از زبان آقاي محمد منتظري گفته شود .چون در واقع

بازجويي از من و محمد منتظر

نقش سرپرست هيئت را داشت.

يكي دو هفته اي كه از ورود ما به اين بند گذشته بود ،روزي عده اي

هنگامي كه خود من بازداشت شدم و شكنجه افراد مختلف و انواع آن

ديگر را به بند آوردند كه درميان آنان آقاي محمد آخوندان و يا محمد

را مشاهده كردم و حتي افرادي را ديدم كه هيئت بررسي شكنجه و شخص

منتظر كه قبال شرح دستگيري وي رفت ،ديده مي شد .من محمد را از زمان

آقاي محمد منتظري در زندان با آنها صحبت كرده و آثار شكنجه اي را كه

پاريس مي شناختم و در اوين هم با وي صحبت كرده بودم .او در اوين

هنوز در بدن آنها وجود داشت ،خود ديده بود .با خود گفتم :خدايا! اين چه

همچنانكه خودش نقل كرد از روي ترس خودش را به ديوانگي زده بود و

روزگاري است و چطور ممكن است كه شخصي در يك چنين مصاحبه اي

سعي مي كرد وانمود كند كه مغشوش است .به اين علت صحبتها بيشتر در

بدروغ بگويد ’’ :در زندانها شكنجه وجود ندارد و بعد هم ادعاي ديانت و

حول و حوش مسايل جاري و شخصي بود .بعد از اينكه تا حدودي وضعيت

اسالميت بكند؟‘‘

وي در اوين مشخص شده بود وي را به قزل حصار منتقل كردند و به بند ما

در زندان افرادي كه قبال شكنجه شده بودند ،برايم تعريف كردند كه

آمد .يكي از روزها در حياط هنگام هواخوري و قدم زدن ،باهم صحبت مي

وقتي آقاي محمد منتظري به زندان آمد و وضع ما را ديد به گريه افتاد و

كرديم .بدون اينكه توجه كرده باشيم مسئول بند ما را تحت نظر گرفته

گفت ’’ :مطمئن باشيد كه ما به اين مسأله رسيدگي مي كنيم .وقتي مصاحبه

است .يك مرتبه اين جوان مثل اجل معلق سر رسيد و مرا به يكطرف و

او از تلويزيون پخش شد و گفت شكنجه اي وجود نداشته است ،هم ترس و

محمد را به طرف ديگر برد و جداگانه شروع به بازجويي از ما كرد .ابتدا از

هم بهت وحيرت ما را فراگرفت‘‘.
من هميشه بدنبال اين كار بودم تا اينكه يك روز در زندان قزل حصار

من پرسيد كه ’’ باآقاي منتظر در چه موردي صحبت مي كرديد و
حرفهايتان چه بود؟‘‘ گفتم :در مورد فالن مسأله و فالن چيز صحبت مي

از محمد منتظر پرسيدم :راستي توكه با محمد منتظري هميشه حشر و نشر

كرديم .بعد ازآن مرا رها كرد و پيش منتظر رفت و از وي پرسيده بود كه ’’

داشتي ،چه حادثه اي اتفاق افتاد و چطور شد كه محمد حاضر شد مصاحبه

باآقاي جعفري چه مي گفتيد؟‘‘ او هم يكي دو مسأله را ذكر كرده بود .آن

كند و مسأله شكنجه را كه تو خود اينجا شاهد آن هستي و خودت هم مزه

چيزيكه من گفته بودم با آن چيزيكه محمد گفته بود ،دقيقا يكي در نيامده

آن را چشيده اي تكذيب كند؟ محمد منتظر پاسخ داد ’’ :مدتها بود كه

بود .وي به محمد منتظر مي گويدكه ’’ :جعفري مي گويد :فالن چيز و فالن

بدنبال محمد بودند ولي وي حاضر نشد كه بيايد و مصاحبه كند تا سرانجام

چيز را با هم گفته ايد ‘‘.منتظر هم بدون آنكه درنگ كند مي گويد ’’ :آنچه

آقاي خميني به او پيغام داد كه برود جماران و وي را مالقات كند .روزيكه

آقاي جعفري گفته است درست است .شما كه همه مي دانيد من اصال

محمد پيش آقاي خميني رفت من هم با او بودم .آقاي خميني به محمد

حواسم نيست و فكرم مغشوش و بهم ريخته است و همه چيز را فوري

گفت ” :برو و در تلويزيون اعالم كن كه مسأله شكنجه شايعه اي بيش نبوده

فراموش مي كنم ‘‘.بدين ترتيب ،محمد مسأله را فيصله داد و اين جوان

است “.آقاي محمد منتظري گفت :آقا شكنجه وجود دارد و من خودم

تواب ديگرنتوانست چيزي بگويد و ما را رها كرد .محمد منتظر( آخوندان) از

افرادي را كه شكنجه شده اند ،ديده ام .آقاي خميني گفت ” :فعال اعالم كن

دوستان و ياران آقاي محمد منتظري بود .به اين علت زمانيكه در قزلحصار

كه شكنجه وجود ندارد و اين يك شايعه است .حاال ما گرفتار ضدانقالبيون

هم بند بوديم سعي كردم كه از وي تحقيق كنم ،علت اينكه آقاي محمد

هستيم و انقالب و اسالم در خطر است .بعدا كار درست مي شود و وقتي

منتظري آمد و در تلويزيون در سال شصت مصاحبه كرد وگفت در زندانهاي

حربه از دست ضدانقالب افتاد و اسالم قدرت پيدا كرد ،جلو شكنجه نيز
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ريشه هر سه نظريه با توجه به نتيجه اي كه مي داد يكي بود.

گرفته خواهد شد “.و بدين ترتيب آقاي خميني محمد را وادار كرد كه بيايد

دادستاني و اولياي زندان نيز در اثر تجربه به نظرات توابين پي برده بودند و

و بگويد كه شكنجه نيست.

در واقع هر دو گروه ،هم توابين و هم حزب الهي ها دو انتهاي يك خط
روش جديد اداره بندها در قزلحصار

بودند ،خوب همديگر را مي شناختند ،مرتب روي آنها كار تبليغي مي كردند

همانطور كه قبال متذكر شدم در قزل حصار شيوه اداره بندها نسبت به

تا اينكه آنها را در خدمت مطلق خود درآورند .براي استفاده بيشتر از اينها

قبل تغييرات محسوسي كرده و تقريبا همه چيز در قبضه وكنترل توابين

و متنفر كردن زنداني ها از اين گروهكها بود كه اداره داخلي بندها را در

بود .حتي مسئوليت داخلي بند غيرگروهكي نيز به يك تواب واگذار شده

اختيار آنان گذاشته بودند .هنگامي كه يك مسئول بند كه تواب بود و همه

بود .اين توابين هم فشار و خفقان را در داخل بندها حاكم كرده بودند.

مي دانستند كه از اعضاي توبه كرده فالن گروه است ،اينگونه رفتار مي كرد،

كوشش كردم كه علت اين تغيير فاحش را دريابم و بفهمم كه چرا چنين

همه مي گفتند ’’ :اينها كه اكنون خود در بند و اسير هستند دست به اين

شده است .در اين رابطه سه نظر مختلف وجود داشت كه هركدام از اين

قبيل اعمال در زندان مي زنند ،پس اگر به حكومت برسند و قدرت را

نظرها در جاي خود مي تواند صحيح و در مورد توابين صادق باشد .يك نظر

دراختيار داشته باشند حتما مثل پل پت حمام خون راه مي اندازند .خدا را

اين بود كه چون توابين اعتقاد پيدا كرده اند كه مسئولين سازمان به آنها

شكر كه اين قبيل گروهكها بحكومت نرسيدند و خدا پدر آخوندها را

خيانت كرده و آنها را آلت دست خود قرار داده بودند و از صفا و پاكي و

بيامرزد كه نگذاشتند ما در دام اين گروهها گرفتار آييم‘‘.

سادگي آنها سؤاستفاده شده است ،اكنون خود را فريب خورده تلقي كرده و

نكته قابل توجه اينكه :انسان و جواني كه احساس كند مورد

به اين نتيجه رسيده اند كه به راه انحراف كشيده شده و نسبت به انقالب و

سؤاستفاده قرار گرفته است و از صفا وپاكي وي سؤاستفاده شده و ببازي

اسالم خيانت كرده اند .حال كه توبه كرده اند بطرف ديگر خط افتاده اند و

گرفته شده است ،يك چنين انساني بسيار آدم خطرناكي مي شود و

آتش انتقام در دلشان شعله ور شده است و لذا از هر حزب الهي تند رو تر

هنگامي كه توبه و خط عوض كند ،در جهت تعادل حركت نمي كند بلكه به

شده اند و براي جبران گذشته و رهايي از عذاب وجدان ،دست به اين

انتهاي ديگر خط مي افتد و لذا در اين سوي خط از خود آنها آتشين تر و

كارهاي انتقام جويانه مي زنند و براي اينكه به مسئولين دادستاني ثابت

تندتر حركت مي كند ،زيرا هم ميخواهدگذشته خود را جبران كند و هم

كنند كه تواب واقعي هستند ،هرچه اطالع دارند در اختيار آنها مي گذارند و

وجدان ناراحت خود را راضي كند ،و از كسانيكه وي را مورد سؤاستفاده قرار

افرادي را كه موافق اين نظام نيستند شناسايي كرده ،تحت كنترل شديد

داده اند انتقام بگيرد و با تند روي هاي خود به رهبران خط جديد ،توبه و

قرار مي دهند و حتي از دوستان قديمي و همرزم خود نيز كه احساس كنند

وفاداري خود را به آنها ثابت كند .اين دفعه با استفاده از اين روان شناسي

هنوز برسر موضع قبلي خود هستند در صددند كه انتقام بگيرند.

انسان فريب خورده ،گروه جديد وي را آلت دست خود قرار مي دهند و با

نظر ديگر اين بود كه سازمان مجاهدين به اينها خط داده اند كه سعي

تحريك كردن وي را وادار مي كنند كه از دوستان و همرزمان قديم خود

شود اداره داخلي زندان را در اختيار خود گيرند و كوشش كنند تا جايي كه

انتقام بگيرد و به رهبران خود كه وي را فريب داده اند ،با اعمال خود دهن

ممكن است جو داخل زندان را سنگين كنند و تضاد را هرچه بيشتر باال

كجي كند .خوشبختانه اين روش جديد اداره داخلي بندها ديري نپاييد و به

ببرند و با اينكار اولياي زندان را اغفال كنند وبه آنها ثابت كنند كه اينها

ناگاه مشاهده شدكه از طرف مسئوالن زندان آمدند و اين جوان هاي تواب

چقدر نسبت به آنها وفادار هستند ،و بعد از خام كردن آنها ،در هنگام لزوم

را كه مسئول اداره داخلي بندها گذاشته بودند جمع كردند و بردند و يكي از

ضربه خود را به آنها بزنند ،عالوه برآن هرچه بيشتر افراد را نسبت به

بچه هاي خود بند را مسئول قرار دادند .حدود يك ماهي به نظر مي رسيد

جمهوري اسالمي و رژيم متنفر سازند .چون زندان مكاني است كه مرتب

كه اوضاع زندان نسبت به قبل كمي مختل شده و كسي باكسي كار ندارد تا

افراد مي آيند و مي روند ،با اين طرز رفتار ،افراد هرچه بيشتر از جمهوري

اينكه بعد از ظهر يكي از روزها فرد جا افتاده اي همراه با چند نفر ديگر براي

اسالمي متنفر مي شوند و اين خود بهترين وسيله نا راضي تراشي است كه

سركشي به داخل بند آمدند و گفتند كه ’’ اين حاج آقا ميثم است ‘‘.با اين

بمنزله بهترين تبليغ عليه دستگاه اداره كننده كشور و تهيه كردن خوراك

حركت ما متوجه شديم كه مديريت زندان عوض شده است و حاج داود و

و مواد براي دستگاههاي تبليغي خارج از كشور عليه جمهوري اسالمي

دار و دسته اش زندان را تحويل مديريت جديد داده اند.

است.
آخرين نظر اين بود كه دادستاني و بخصوص حاج داود سرپرست

فصل دوازدهم

زندان قزلحصار براي اينكه در برابر الجوردي خودي نشان بدهد و به
مسئولين بگويد كه شخصي توانا است و در قلمرو فرمانروايي او جايي و
تغيير مديريت زندان

منفذي براي ضد انقالب و گروهكها وجود ندارد ،كنترل امور داخلي زندان و
بخصوص اداره داخلي بندها را همگي در اختيار اين توابين گذاشته است و

روزي كه آمدند و مسئولين داخلي بندها را كه از توابين بودند جمع

با اين كار فضايي ايجاد كرده كه اين توابين بتوانند وفاداري خود را به رژيم

كردند ،در بند ما يكي از بچه هاي خود ما را كه از افسران رژيم سابق بود

جمهوري اسالمي و دادستاني ثابت كنند و هم در نقش مأموران اطالعاتي

مسئول كردند .بعد ازآن تا مدتي از مسئولين دادستاني خبري نبود ،فقط

براي آنها عمل كنند .اين توابين بهترين كساني هستند كه دوستان و

غذا را به موقع به وسيله مسئولين آشپزخانه به داخل بندها مي فرستادند.

همرزمان خود را از هرجهت مي شناسند ،به افكار و عقايد و روش آنها

از اوضاع و احوال كامال محسوس بود كه بايد تحولي رخ داده باشد .كساني

مسلط هستند ،لذا آنها بيشتر از ديگران مي توانند سر موضعي هاي

كه با بيرون بند رفت وآمد داشتند مي گفتند ’’ :تعدادي از مسئولين زندان

گروهكها را شناسايي كرده ،عرصه را برآنها تنگتر گردانند .چون كنترل

رفته اند و كسان ديگري جايشان را گرفته اند و مثل اينكه همه چيز در

اصلي نيز در اختيار حاج داود و دادستاني است و مرتب اين توابين را مورد

حال تغيير و تحول است .چند هفته به اين منوال گذشت تا آنكه روزي چند

آزمايشهاي گوناگون قرار مي دهند ،اگر فردي از آنها قصد اغفال و فريب

نفر ،براي سركشي به بند وارد شدند و پاسداران گفتند كه او حاج آقا ميثم

داشت ،در جريان عمل مورد شناسايي قرار مي گيرد.

است .آنروز حاج آقا ميثم در كريدور ،بند بچه ها را جمع كرد و مختصري
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صحبت كرد وگفت ’’ :فعالكار زيادي دارم و باز به زودي برمي گردم و اگر

اواخر بهمن ماه  63يك نمايشگاه كتاب در زندان قزلحصار برپا كردند

كسي مسأله اي داشته باشد مي تواند آنرا مطرح كند و من در حدود

كه درآن بسياري از كتابهاييكه در بيرون موجود بود فراهم شده بود و در

اختياراتم تا جاييكه بتوانم آن مشكل را حل خواهم كرد .بعدا معلوم شد كه

يكي دو هفته زندانيان را بند به بند به نمايشگاه كتاب مي بردند و هركسي

بر اثر پايمردي و فشار آيت الـله منتظري آقاي الجوردي را از سمت

كتاب هاي مورد نظر خود را سفارش مي داد و مي خريد .بچه هاي تشنه

دادستاني انقالب اسالمي مركز برداشته اند و متعاقب آن سرپرستان

كتاب و مطالعه از اين نمايشگاه بگرمي تمام استقبال كردند و از آن به بعد

جديدي را براي اداره زندانها انتخاب كرده اند و بطوريكه گفته مي شد حاج

اغلب بچه ها بيشتر وقت خود را به مطالعه كتاب مي گذراندند.

آقا ميثم را كه در دادستاني انقالب اسالمي شيراز مشغول كار بوده و از

از آذرماه سال 63تغييرات محسوسي در وضعيت داخلي زندانها

طرفداران آقاي منتظري است به سمت سرپرست زندان قزلحصار انتخاب

بوجودآمد و به مرور روزنه اي براي نفس كشيدن پيدا شد و حداقل

كرده اند .تغييرات از جهات مختلف :چه در رابطه با برخورد پاسداران و

هرمحكومي در محيط زندان در عذاب و شكنجه نبود .روش مديريت جديد،

مسئولين با زندانيان ،چه روش اداره زندان و چه رسيدگي به مسايل

بر خالف روش دار و دسته الجوردي تا حدودي برماليمت و استمالت زنداني

شخصي و رفاهي زندانيان كامال محسوس گرديد و در ظرف مدت كوتاهي

استوار بود .در مديريت الجوردي خشونت ،بد اخالقي ،بد رفتاري ،شكنجه

همه ي آنها بهبود حاصل كرد .در اين فصل به ترتيب از برداشتن آقاي

به اوج خود رسيده بود و اساس بر فشار هرچه بيشتر و كنترل هرچه دقيقتر

الجوردي ازسمت دادستاني مركز ،روش مديريت جديد ،تغييرات و ساير

زنداني استواربود .ولي در روش جديد كوشش مي شد با ماليمت و رعايت

وقايعي كه در اين رابطه بوقوع پيوسته است سخن خواهيم گفت.

بعضي مسايل تا جاي ممكن نظر زندانيان را نسبت به خود و سيستم ترميم
كنند .آنها مي گفتند :ما دادستان و دادگاه نيستيم و خودمان را جاي آنها

الف ـ روش مديريت جديد

نمي گذاريم .تعيين هر نوع مجازات ،مقدار وكيفيت آن بعهده دادگاه است.

دو هفته گذشت و باز آقاي حاج ميثم به بند آمد .و همه ي بچه هاي

وقتي دادگاه احكام را صادر و مقرر كرد كه افراد چه مدت بايد درزندان

بند در كريدور بند جمع شدند .حاج آقا ميثم گفت ’’ :از اين ببعد شما هر

باشند وآنها را تحويل ما داد ،ما وظيفه داريم در حدود اختيارات و امكان

مسأله و مشكلي كه داريد ،مي توانيد به من مراجعه كنيد و من قول مي

خود وسايل رفاه ،بهداشت و مسايل شخصي زندانيان راحل كنيم .آزادي

دهم در حدود اختياراتي كه دارم هركاري كه از دستم برآيد براي انجام

آنها را در درون آسايشگاهها تا زمانيكه خالفي مرتكب نشده اند تأمين

خواسته هاي شرعي و قانوني شما انجام دهم .در همان جلسه بعضي ها

كنيم و همچنين امكانات آموزشي را در بعضي از زمينه ها برايشان فراهم

خواسته هايي داشتند كه آنها را مطرح كردند .از جمله افسري بلند شد

آوريم .كتاب و وسايل نوشتن و يادداشت كردن و اين قبيل امكانات را

وگفت ’’ :من چون خطا و اشتباه كرده ام ،وكيفر آن را تحمل مي كنم ،دختر

درحد توان فراهم آوريم و به همين علت هم شما شاهد بوديد كه ما در دو

من چه گناهي كرده است كه دركنكور دانشگاه قبول شده است ،ولي به

نوبت برايتان نمايشگاه كتاب برپا كرديم.

علت اينكه من پدرش و زنداني هستم ،او را در گزينش دانشگاه رد كرده

واحد فرهنگي اينجا را نيز فعال خواهيم كرد و كسانيكه مايل هستند

اند؟ ‘‘.وي به آن افسر گفت ’’ :دخترت كجاست؟‘‘ افسر جواب داد ’’ :در

در زمينه هاي مختلف علمي ،فني ،صنعتي و فرهنگي در حد توان خود به ما

شيراز است ‘‘.حاج ميثم به وي گفت ’’ :هم اكنون يك تلگراف به دخترت

كمك كنند و با ما همكاري نمايند آنها را با آغوش باز مي پذيريم و اين

بزن و بگو فالن روز كه من در دادستاني انقالب شيراز هستم ،بيايد آنجا تا

همكاريها در پرونده زنداني وآزادي وي نيز تأثير خواهد داشت چون در هر

ببينم چكاري ميتوانم برايش انجام دهم ‘‘.وي هم متن تلگراف را همانجا

نوبت و در موارد مختلف كه ليست عفو زندانيان تهيه مي گردد ،ما بايد

آماده كرد و به وي داد كه آن را به دخترش مخابره كند .دو سه هفته بعد

نظرخود را نسبت به زنداني اعالم كنيم .ما كسي را مجبور نمي كنيم كه با ما

هنگامي كه اين افسر مالقات داشت ،خانواده اش بوي خبر داد كه مشكل

همكاري كند ولي از كسانيكه توان و استعدادي دارند مي خواهيم كه برنامه

دخترش را حاج ميثم حل كرده است و وي راهي دانشگاه شده است .اين

هاي مختلفي كه ما براي انجام دادن پروژه هاي فني ،صنعتي و فرهنگي
داريم ،در اجراي آن ها و فعال كردن واحد فرهنگي ما را ياري دهند.

مسأله اثر بسيار خوبي روي زنداني ها گذاشت و خيلي آنها را اميدوار كرد.
وضعيت غذايي زندان را هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي تغيير دادند

هنوز ما از جايي خبر نداشتيم كه چه تعييراتي در دادستاني مركز

و در برنامه غذايي هفته اي يك وعده براي زندانيان چلوكباب گذاشتند.

بوقوع پيوسته است .به همين جهت در اعمال خود جانب احتياط را رعايت

براي زنداني كه دستش از همه جا كوتاه است ،غذا اهميت ويژه اي دارد و از

مي كرديم.

اين تغيير و بهبودي در برنامه غذايي ،زندانيان بگرمي استقبال كردند و به
ب ـ واحد فرهنگي

مديريت جديد بيشتر اميدوار شدند .چهار پنج هفته اي كه گذشت هفته اي
يكبار براي زنداني مالقات تعيين كردند و زمان مالقات را نيز نسبت به قبل

مديريت جديد ،واحد فرهنگي زندان را فعال كرد و سعي كرد كه از

افزايش دادند .جلو توهين ها ،بي احترامي ها و بيگاري ها گرفته شد و

طريق اين واحد و برنامه هاي آن در زمينه هاي مختلف افراد را بخود جذب

پاسدارها و اولياي زندان كمتر به كسي توهين مي كردند .خواندن ،نوشتن،

و از همكاري آنها استفاده كند .اولين اقدام اين واحد برپاكردن دو نمايشگاه

مطالعه كتاب و فراگيري زبان خارجه آزادگرديد .زندانيان از اين امر بسيار

كتاب بود كه مورد استقبال اكثر زندانيان قرار گرفت .در زندان قزلحصار از

خوشحال شدند و بسياري با حرص و ولع شروع به مطالعه و يا فراگيري

قديم يك واحد مرغداري بود كه قبال بچه ها ،در آنجا به آموزش مرغداري

زبانهاي خارجه :آلماني ،انگليسي ،فرانسه و عربي كردند و كتابهاي موجود

مي پرداختند ولي مدتي بود كه تعطيل شده بود .آنها قبل از هرچيز اين

دست بدست بين بچه ها مي گشت .در آن موقع من با سپهبد تسليم

واحد را فعال كردند و پيشنهاد كردند كه هركسي مايل است كه سيستم

توكلي ،سرلشكر ارتفاعي ،سرگرد نوري زاده و چند نفر ديگر هم اطاق بودم

جديد مرغداري را آموزش ببيند مي تواند ثبت نام كند .چون مرغداري يك

و اولين بار به پيشنهاد سپهبد تسليم توكلي از اوسط مهرماه  63شروع به

حرفه بود عده اي ثبت نام كردند و به واحد مرغداري رفتند.
روزي عالمه احمد مفتي زاده به من گفت ’’ :من ميل دارم بروم

يادگيري زبان فرانسه نزد وي كردم و بعد از اينكه وي آزاد شد ،نزد آقاي

مرغداري را ياد بگيرم تا هنگامي كه آزاد شدم اگر ممكن شد بتوانم

دكتر خسروپور آنرا ادامه دادم و تا حدودي به زبان فرانسه آشنا شدم.
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دركردستان واحدهايي از آن را داير كنم .نظر شما در مورد اين كار و رفتن

را نيز بياوريد تا كتابخانه را ببيند و اگر كتابي بخواهد سفارش بدهد؟ گفتند

من به واحد مرغداري چيست؟‘‘ من بدون اينكه وارد جزييات مسأله بشوم

عيبي ندارد‘‘.

به وي گفتم :فكر مي كنم به صالح شما نيست كه برويد و درآنجا كاركنيد

چند روز بعد از آن آمدند و مرا صدا زدند .رفتم بيرون بند ،ديدم كه از

چون وضعيت شما جوري است كه ممكن است از اين مسأله سؤاستفاده

واحد فرهنگي آمده اند كه مرا به كتابخانه ببرند .كتابهاي موجود را ديدم

بشود و تازه اگر بخواهيد واقعا مرغداري ياد بگيريد در بيرون مي توانيد

ولي در بين آنها كتاب جديد و مناسبي نيافتم .چند كتابي در مورد صرف و

خيلي ساده و به آساني ياد بگبريد .در هرحال خيلي خوش آيند نيست كه

نحو زبان عربي بود كه آنرا سفارش دادم .مدتي را پيش چند نفري از جمله

در بعضي ازجاها اعالم شود كه آقاي مفتي زاده هم در مرغداري با ما

آقاي احمد مفتي زاده به ياد گيري صرف و نحو عربي پرداختم .يكي دو

همكاري مي كرد .سر انجام وي از رفتن منصرف شد .آقاي مفتي زاده

هفته بعد باز مرا صدا زدند .در بيرون بند با مسئول واحد فرهنگي كه در

انساني پاك و شريف و عالمي دانا و روشن و مسلط بزبان عربي و قرآن بود.

واقع يكي ازمأموران وزارت اطالعات بود ،با هم به كتابخانه رفتيم .درآنجا او

او فردي معتقد و با خلوص بود و به مسايل ديني احاطه داشت و از حافظين

بمن گفت ’’ :آقاي جعفري در زمينه هايي كه مايل هستي مي تواني قلم

قرآن بود .روحش شاد و خدايش بيامرزد!

بزني و هرچه شما بنويسي ،ما آنرا در روزنامه اطالعات و كيهان چاپ مي

همينكه مقداري آزادي در داخل بند بوجود آمد بعضي از دوستان و

كنيم ‘‘.در پاسخ گفتم :من در رابطه با مسايل سياسي آمادگي ندارم كه

عالقمندان از آقاي مفتي زاده تقاضا كردند كه جلسه تفسير قرآن ترتيب

مطلبي بنويسم .وي گفت ’’ :مهم نيست ،هر چه دلت مي خواهد ،قصه،

دهد .وي موافقت كرد و از مسئولين فرهنگي اجازه آن گرفته شد ،اما بعد از

داستان ،تاريخ ،مقاالت مذهبي و… بنويس ما آنرا چاپ مي كنيم ‘‘.گفتم:

هفت هشت جلسه با ماليمت از وي خواستند كه جلسه تفسير خود را

فعال مشغول يادگيري زبان عربي و فرانسه هستم و مقداري هم عالقه دارم

تعطيل كند چون واحد فرهنگي احساس كرد ،تفسيري كه وي از قرآن مي

كه در اين فرصت موجود به مطالعه كتاب بپردازم و اينها تمام وقت مرا

كند خيلي موافق طبع آنها نيست و حتي ممكن است برايشان زيانهايي نيز

پركرده است .او ديگر چيزي نگفت ولي من احساس كردم كه از جوابهاي

در برداشته باشد.

من خوشش نيامد .به بند برگشتم .مدتي بعد آقاي مفتي زاده را صدا زدند.

مرحوم مفتي زاده عاشق اسالم بود و دلش براي اسالم و قرآن مي

وي رفت .بعد از برگشتن بمن گفت ’’ :پيش حاج آقا ميثم رفتم و بعد از

طپيد .لذا در برابر مسايلي كه به نظرش غيراسالمي بود عكس العمل نشان

گفتگو در مورد خودم ،چون زمينه را مناسب ديدم براي شماهم چكشي

مي داد .روزي هنگامي كه ما در آسايشگاه  6قزلحصار در حياط قدم مي

زدم و گفتم ” ،كه اين آقاي جعفري برخالف ما علما كه دروغ مصلحت آميز

زديم ،در بند مجاور ما كه يك بند زنانه بود صداي ناله و شكنجه و كتك

را جايز مي شمريم ،او حديثي از ائمه پيدا كرده و سخت معتقد است كه

زدن خانمي بگوش رسيد .آقاي مفتي زاده برافروخته و ناراحت شد و

نبايد دروغ گفت و اعتقاد دارد كه اين دروغ مصلحت آميز ربطي به اسالم

باصداي بلند فرياد زد ’’ :قطع كنيد ،تعزير كردن زنان يك عمل غير اسالمي

ندارد .او هرچه را اعتقاد داشته باشد رك و صريح مي گويد و هر چه را هم

و غير انساني است ‘‘.بعد از آن نامه مفصلي در اين رابطه نوشت و براي

كه معتقد نباشد مي گويد ولو اينكه آن مسأله به ضرر خودش تمام شود“.

مقامات زندان فرستادكه در آن استدالل كرد كه تعزير و شكنجه زنان در

حاج ميثم گفت ” :ما هم مطلع هستيم كه او اين طور است .او كاري را كه

اسالم يك فعل حرام است.

مايل نباشد و بدان اعتقاد نداشته باشد ،نمي كند“.

واحد فرهنگي همچنين اعالم كرد ’’ :كسانيكه مي توانند در كار

در همين رابطه در يكي از روزهاي مالقات ،وقتي از مالقات برميگشتم

ترجمه متون علمي و صنعتي از زبانهاي آلماني ،انگليسي ،فرانسه و… به ما

در كريدور واحد ،مسئول فرهنگي را ديدم .پس از احوالپرسي به وي گفتم:

كمك كنند نام نويسي كنند چون ما مشغول ترجمه متونهاي مختلف

اگر ممكن است اجازه بدهيد براي ما روزنامه عربي االخاء را بياورند چون

صنعتي و علمي براي صنايع كشور هستيم ‘‘.عده اي ثبت نام كردند و

براي تمرين زبان بسيار مناسب است .گفت’’ :ما نمي توانيم اين كار را

رفتند و كار ترجمه را كه در مكان خاصي تدارك ديده بودند ،شروع كردند.

بكنيم ‘‘.پرسيدم :چرا نميتوانيد؟ شما بايد از آن استقبال كنيد چون زبان

بعضي از افراد ،خودشان مراجعه مي كردند و مي گفتند كه براي ترجمه

عربي ،زبان دين ماست و شما بايد خيلي مردم را تشويق به يادگيري زبان

آماده اند و بعضي ديگر را كه مطمئن نبودند از طريق واسطه و غير مستقيم

عربي بكنيد و روزنامه االخاء هم يكي از روزنامههاي عربي جمهوري اسالمي

عمل مي كردند كه وي را راضي به همكاري كنند .چندين بار غير مستقيم

است و مطالعه آن ايراد و اشكالي ندارد .گفت ’’ :اگر شما به ما كمك كنيد،

افراد هم بند بمن گفتند كه ’’ چه ايرادي دارد كه بروي و دركار ترجمه متون

ما هم به شما كمك مي كنيم ‘‘.گفتم :براي اينكه چند شماره روزنامه االخاء

علمي و صنعتي از زبان آلماني به آنها كمك كني .اين كار يك عمل مفيد

را براي ما بياوريد مي خواهيد با من معامله كنيد؟ .اين چه ربطي به آن دارد؟

براي كشور خواهدبود ‘‘.به آنها گفتم :كه من فعال حال و حوصله اين كارها را

نه! من از خير آن گذشتم و بعد ازآن خداحافظي كردم و به بند رفتم.

ندارم و مهمتر از همه ،قصدم اين است كه از اين فرصت استفاده كنم و حال
فعال شدن نماينده آقاي منتظري

كه اين امكان بوجود آمده مقداري را به مطالعه و مقداري هم به كار

يكي از نتايج برداشتن آقاي الجوردي از سمت دادستاني انقالب

فراگيري زبان فرانسه و عربي بپردازم.

اسالمي مركز فعال شدن نماينده آقاي منتظري در امور مربوط به زندان و
کتابخانه واحد فرهنگي و آقاي مفتي زاده

مسايل آن بود .كمي بعد از تغيير و تحول در دادستاني انقالب مركز و تغيير

بعد از برگزاري دو نمايشگاه كتاب ،از كتابهاي باقي مانده آن

سرپرستان زندانهاي مركز ،سر وكله نماينده آقاي منتظري ،با نام مستعار

نمايشگاهها و تعداد ديگري كتاب كه براي فروش تهيه كرده بودند ،كتابخانه

ناصري و نام حقيقي انصاري كه قبال هم در مورد اين شخص روحاني نكاتي

اي براي واحد فرهنگي دايركردند .روزي از واحد فرهنگي به بند ما آمدند و

را متذكر شدم ،در زندان پيدا شد.

آقاي مفتي زاده را صدا زدند .هنگامي كه برگشت ،از وي پرسيدم :كجا

اولين بار كه آقاي ناصري به بند آمد ،همه ي افراد را جمع كرد و پس

بوديد؟ گفت ’’ :مرا بردند به كتابخانه تا اگر كتابي بخواهم سفارش دهم.

از مختصري صحبت ،در اطراف بعضي از مسايل كشور و بويژه مسايل مربوط

چندتايي سفارش دادم و به مسئول فرهنگي گفتم ،مي شود آقاي جعفري

به زندانيان و اميد دادن به حل مسايل و مشكالت آنها ،گفت ’’ :آقاي
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منتظري خواهان رسيدگي سريع به مشكالت زنداني ها و عفو و بخشودگي

مي كند ،پاسداران دم در به او مي گويند كه امروز مالقات نيست .اين مادر

آنها است ‘‘.زندانيان را مورد استمالت قرار داد و به آنها اطمينان داد كه’’ :

ناله و التماس مي كند كه اجازه دهند بچه اش را مالقات كند .پاسداران مي

هركس هرمطلبي دارد مي تواند بنويسد و يا آنرا مطرح كند ،من حتما آنها

گويند ممكن نيست .ولي اين مادر همچنان سماجت بخرج مي دهد ،اما

را خدمت آقا خواهم رساند ‘‘.بچه ها با خنده گفتند ’’ :همانطوري كه دفعه

پاسداران در حاليكه اين مادر ميان در بزرگ زندان ايستاده و التماس مي

قبل مسايل ما را خدمت آقا رسانيديد و ما را گرفتار عقوبت حاج آقا داود

كرده ،كليد برق در را براي بسته شدن مي زنند و در نتيجه اين پيره زن

كرديد؟‘‘ آقاي ناصري در پاسخ گفت ’’ :نه! بخدا! آن شرايط فعال نيست و

بدون توجه به اين كه در ،درحال بسته شدن است ،همچنان سرجاي خود

وضع و سياست در مورد زندانيان تغيير كرده است .شما نگران نباشيد .هر

ايستاده و درحال خواهش بوده است ،كه سر از بدن جدا مي شود .نمي

حرف و يا مطلبي داريد بگوييد و يا بنويسيد .من به شما اطمينان مي دهم

گذارند كه صداي اين حادثه به بيرون درز بكند تا اينكه نماينده آقاي

كه مطرح كردن اين حرفها ،در پرونده شما اثر منفي نخواهد گذاشت ‘‘.وي

منتظري براي تحقيق به زندان آمد و معلوم شد كه چنين حادثه اي اتفاق

قبل از ترك بند گفت ’’ :من سعي مي كنم كه مرتب هرهفته ،به ميان جمع

افتاده است.

شما برگردم و به مسايل و بحثهاي شما گوش دهم ‘‘.او همانطور كه قول

مطلب ديگر اينكه فردي كه در زمان شاه ،در زندان ساواك بطري

داده بود تا مدتي اغلب هفته ها به ميان زندانيان مي آمد و در بحثها و

كوكاكوال براي شكنجه كردنش به وي استعمال كرده بودند ،بطور خصوصي

حرفهاي آنان بطور فعال شركت مي كرد .با افراد بصورت خصوصي و يا

آن را براي آقاي ناصري توضيح داد كه من نيز بعدا از آن اطالع حاصل

عمومي و در جمع صحبت مي كرد.هر كسي به هرنحوي كه ميل داشت

كردم.
آقاي ناصري با خود من در مورد پرونده ام و كم وكيف آن و مطالب

مسايل خود را عنوان كند و يا مشاهدات خود را توضيح دهد ،باكمال ميل

مختلف ديگر چندين مرتبه بطور مفصل بحث به ميان آورد كه در جاي خود

مي پذيرفت .وي فعاليت خود را در دو بخش متمركز كرده بود:
0ـ از طريق گفتگو با زندانيان مختلف و شنيدن مسايل و مشاهدات

به آن خواهم پرداخت .همانطوريكه آقاي ناصري قول داده بود اين بحث و

آنها در طول مدتي كه در زندان جمهوري اسالمي بودند ،از نحوه برخورد با

گفتگوها در پرونده زندانيان تأثير منفي نكرد و نسبت به آزادي بسياري از

آنها ،انواع و اقسام شكنجه اي كه ديده اند ،وضعيت پرونده و نحوه رسيدگي

زندانيان و كمك به پرونده هايشان آنچه در توان داشت دريغ نورزيد .به

به آنها ،شكنجه در رژيم گذشته و رژيم جمهوري اسالمي ،گروههاي صاحب

مرور كه رفت و آمد زياد شد و اطميناني نسبت به وي پيدا شد ،افراد

نفوذ و قدرتمند در دادستاني و بخصوص گروه الجوردي و دار و دسته اش و

خصوصي و عمومي با وي صحبت مي كردند و از انواع شكنجه هايي كه خود

سلطه اش برتمام زندانيان عقيدتي و سياسي كشور تحقيق جامعي به عمل

شده و يا شاهد آن بودند نام مي بردند .از آن جمله در مورد شكنجه جسمي

ميآورد.

بيش از همه از كف پا زدن با كابل بعنوان يكي از دردناكترين شكنجه ها نام

9ـ با ايجاد جلسات بحث آزاد و تشويق و ترغيب بچه ها به شركت در

برده شده بود .من شنيدم كه مأموران دادستاني مي گويند كه كابل زدن به

آنها و طرح مسايل مختلف فرهنگي و سياسي و اجتماعي كشور و ارائه راه

كف پا براي اعتراف گرفتن معجزه مي كند .نقل كردند كه وقتي مشغول

حلهاي مختلف ،آنها را به آينده كشور و سهيم بودنشان در حل مسايل

كابل زدن مي شدند ،نوار تالوت قرآن را عمدا بلند مي كردند كه صداي داد

كشور اميدوار مي كرد و از طرف ديگر قول مي داد كه از نتيجه اين بحثها و

و فرياد زنداني به اطراف نرود .و گفتند كه آقاي علي تهراني كه به اتهام

راه حلها در جاي خودش بهره برداري خواهد شد.

شركت در انفجار دفتر نخست وزيري كه درآن آقاي رجايي وآقاي باهنر و
سرهنگ وحيد دستجردي كشته شدند ،زنداني شده بود ،خودش نقل كرده

1ـ گفتگو با زندانيان و شنيدن مشاهدات آنها

بود كه ’’ سخت ترين شكنجه وقتي بود كه مرا براي شالق زدن مي بردند.

آقاي ناصري بعد از چند جلسه كه در جمع زندانيان حاضر شد ،به

من در زير ضربات شالق براي تقويت روحيه ام قرآن مي خواندم و آنهاييكه

مرور بچه ها را تشويق و ترغيب كرد كه بدون ترس و وحشت مسايل خود

شالق مي زدند نيز نوار قرآن پخش مي كردند ‘‘.اين شخص كه يكي از افراد

را مطرح كنند و مشاهدات خود را هرچه بوده است در طول مدت بازداشت

برجسته نخست وزيري و حزب الهي بود ،بعد از تحمل شكنجه هاي بسيار با

باز گويند .زندانيان كه نسبت به وي اعتماد كرده بودند مسايل مختلف

حمايت بچه هاي حزب الهي بدستور آقاي خميني آزاد شد.

پرونده خود را مطرح مي كردند .شكنجه هايي را كه ديده بودند؛ علت

من خود كساني را مشاهده كردم كه از بس به كف پاي آنها شالق زده

دستگيريها ،نحوه رسيدگي به آنها ،وضعيت دادگاهها و رفتار دادستاني و

بودند ،پاي آنها معيوب شده و زخم آن بهبودي حاصل نمي كرد .پزشكاني

پرونده سازي هاي مختلف .آنان بسياري از مسايل و مشاهدات خود را

كه در زندان بودند و در بهداري كار مي كردند يك نوع عمل بر روي اين

خصوصي با وي در ميان مي گذاشتند .در يكي از روزها زندانياني را كه هم

قبيل پاها ابداع كرده بودند .كف پاهاي افراد شالق خورده را كه خيلي عمق

در رژيم سابق و هم در جمهوري اسالمي به زندان افتاده بودند ،دراطاقي

پيدا كرده بود با قسمتي از گوشت ران و يا جاي ديگر بدن وي پيوند مي

جمع كرد و با آنها در مورد شكنجه در رژيم گذشته و در اين رژيم بحث به

زدند و اين نوع پيوند زدن در مورد بعضي ها مفيد واقع شده و پاي آنها

ميان آورد .در بند ما پنج شش نفري كه زنداني هر دو رژيم بودند مشاهدات

كامال بهبودي حاصل كرده بود .كساني نيز بودند كه با وجود چند بار پيوند

خود را براي آقاي ناصري بيان كردند.

زدن و عمل كردن پايشان هنوز بعد از گذشت مدتي طوالني خوب نشده

آقاي ناصري با جديت و پشتكار در مورد شكنجه و رفتار عوامل

بود .لگد ،سيلي و چك زدن به زنداني از كارهاي خيلي عادي به شمار مي

دادستاني نسبت به زندانيها و روش و مشي آقاي الجوردي تحقيق همه

رفت .چشم بسته نگاهداشتن افراد براي مدت چند ماه ،خواباندن در راهرو

جانبه اي به عمل آورد .در طول اين بحث و بررسي ها مطلع شدم كه يكي از

ها و دركنار دستشويي ها ،با چوب توي سر افراد زدن ،در سلولهاي انفرادي

روزها ،در زمان سرپرستي حاج داود در زندان قزلحصار مادر پير يكي از

بيست تا سي نفر را نگهداري كردن ،محدود كردن رفتن به دستشويي براي

زندانيان براي مالقات فرزند خود به زندان مراجعه مي كند .هر واحد

مدت خيلي كوتاه ،ترتيب دادن اعدام هاي دروغي از جمله انواع شكنجه

قزلحصار يك در آهني سنگين و بزرگ داشت كه با برق باز و بسته مي شد.

هايي بود كه نام برده شدند.
برايم نقل كردند كه آقاي خامنه اي براي گرفتن اعتراف و به حرف

اين مادركه از نحوه ي مالقات آگاهي درستي نداشته هنگامي كه مراجعه
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آوردن ،متهمي را به زير ضربات شالق گرفته بود و هرچه كابل به كف پاي

داشته باشند به اينهمه كشت وكشتار و شكنجه و آزار زنداني ها دست

وي زده بود ،موفق نشده بود كه وي را به حرف آورد .و درنتيجه خودش

بزنند و با ايجاد توطئه و پرونده سازي ،افراد را ازصحنه خارج سازند .چون

احساس شكست كرده بود و عصباني و خشمناك گرديده بود .در نهايت وي

يك مرتبه و رك و پوست كنده ممكن نبود كه اين حرفها را زد وتازه اگر هم

را به قصد كشت شكنجه كرده بود .با تمام اين شكنجه ها ،وي لب از لب

زده مي شد و خطري هم در برنداشت ،تأثير چنداني نمي گذاشت .درآن

نگشوده بود .بعد از آن بازجوي ديگري براي به حرف آوردن وي به نزدش

موقع آنقدرها مسايل و روش آقاي خميني روشن نشده بود .وي در خالل

مي رود و با استمالت از وي و محبت كردن ،وي را آماده حرف زدن مي كند.

اين بحثهاي عمومي و بحثهاي خصوصي كه با من داشت به مرور به

آن جوان كه مي دانسته است خود از اعدامي ها است مقداري با اين بازجو

اطالعاتي كه مستقيم از خود من كسب كرده بود و يا پرس وجوهاييكه در

حرف مي زند .بعدا هم وي را اعدام مي كنند.

مورد من از ديگران كرده بود ،از روش و منش كارم در اروپا و در جمع
اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا اطالع حاصل كرده به من

9ـ راه انداختن بحث آزاد

اعتماد پيدا كرده بود كه اهل كلك ،حقه ،ريا و دو رويي نيستم .روي اين

بعد از اينكه چند جلسه اي آقاي ناصري در جمع زندانيان بند ما

اعتماد ،خيلي از مسايل را با من تقريبا رو باز صحبت مي كرد و يا طوري آن

حضور پيداكرد ،مسايل مختلف را مورد بحث و گفتگو قرار داد ،با بسياري از

را عنوان مي كرد كه من متوجه مي شدم كه نظرش چيست .به اين علت

آنها از نزديك آشنا شده و يك نوع رابطه دوستي با آنها برقرار كرده بود .در

يكي از روزهاييكه با هم خصوصي بحث مي كرديم ،وي با من در مورد

اين جلسه ها ،مسايل مختلف كشور نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و

تواناييهاي افراد متخصص بند صحبت كرد و غيرمستقيم از من خواست كه

زندانيان اغلب در مورد اداره كشور و نحوه ي آن سوالهايي در جمع مطرح

دقت كنم و ببينم آنها چه تخصصهايي دارند و توانايي آنها چيست و از نظر

مي كردند و او نيز درحد اطالع خود به آنها پاسخ مي داد .بعد از آن و با

درستي و ايمان و اعتقاد وضعيت آنها چگونه است و چقدر و تا كجا مي شود

تشويق وي بچه نيز در بحث شركت و نظر خودشان را در مورد آن مسايل

به آنها اعتماد كرد.
در جواب گفتم :طبيعي است كه در طول مدتي كه در زندان بوده ام از

بازگو مي كردند و در بسياري موارد به نقد آنها مي پرداختند.
نماينده آقاي منتظري در بحث هاي خود ،در جمع زندانيان وجود

رژيم گذشته و حال ،به افراد متخصص و كاردان زيادي در زمينه هاي

بيعدالتي ،ظلم و ستم ،حق كشي ،پاكسازيهاي نادرست ،دادگاههاي فاقد

مختلف برخورد كرده ام و با آنها حشر و نشر داشته ام و با بعضي از آنها

صالحيت و عاري از شرايط رسيدگي و نابرابر و…را تأييد مي كرد .براي حل

رابطه دوستي نيز برقرار شده است ،زيرا آنها را آدمهاي درست وكاردان

آنها و نيز ساير مسايل كشور نظر بچه ها را جويا مي شد .سرانجام وي بچه

ديده ام .بعد از آن من از وي پرسيدم :آقاي ناصري ،حال كه شما مدتي

ها را براي شركت در بحث آزاد آماده كرد و از همه كساني كه تمايل

است به جمع زندانيان رفت و آمد مي كنيد و با بسياري از زندانيان در جمع

داشتند ،تقاضا كرد كه بيايند و در جمع دوستان خود مسايلي را كه خود

و خصوصي رابطه داريد و ازآنها پرس و جو مي كنيد و قبال هم در مورد

مايل هستند عنوان كنند و در مورد آن بحث و گفتگو به عمل آورند .عده

مسايل شكنجه و زندانها تحقيقاتي بعمل آورده ايد ،به نظر شما و با

اي از دوستان حاضر شدند و بحثهايي را عنوان كردند .از جمله آقاي

اطالعاتي كه شما كسب كرده وهمه را يادداشت كرده ايد ،آيا در زندانهاي

علينقي منزوي مسايل زنان و حقوق آنها را در جامعه مورد بحث قرار داد،

جمهوري اسالمي در گذشته شكنجه وجود نداشته است؟ او بعد از كمي

آقاي ن ـ ص در مورد روش و رفتار دادستاني با زندانيان و الجورديسم،

مكث و تحير گفت’’ :چرا ،بر اساس اطالعاتي كه كسب كردهام شكنجه

بحثي را عنوان كرد .من در مورد روشهاي مختلف مغزشويي و تحميق

وجود داشته است ‘‘.پرسيدم :حال كه چنين است ،به نظرشما چرا آقاي

زندانيان بحثي را در دو جلسه عنوان كردم .همچنين در مورد برخورد رژيم

محمد منتظري در تلويزيون اعالم كرد كه شكنجه وجود نداشته و اين يك

با افراد مخالف و نيز مسايل ديگر بحث شد .آقاي ناصري حرفها را

شايعه بوده است؟ او به فكر فرو رفت و حرفي نزد و من هم صالح ندانستم

جمعبندي مي كرد و نكات برجسته آن را يادداشت مي نمود .در خالل اين

كه بيشتر اين مسأله را دنبال كنم چون هدف اصلي من اين بود كه او را وا

بحثها دو نكته مهم نظر مرا به خود جلب كرد .يكي اينكه آقاي ناصري

دارم كه روي اين مسأله فكر كند كه آيا آب از سرچشمه گل آلود نبوده

كوشش مي كرد كه در اين بحثها افراد را نيز شناسايي و از استعداد،

است؟

تخصص و تجربه كاري آنها نيز اطالعاتي كسب كند ،يعني در صدد پيدا
در جستجوي افراد متخصص ومؤمن

كردن افراد متخصص مؤمن بود .ديگر اينكه هرگاه درخالل بحثها و سئوال
وجواب ها به بن بست مي رسيد و از جواب و استدالل عاجز مي ماند ،مي

چه در خالل بحثهاي عمومي وچه بحثهاي خصوصي كه با آقاي ناصري

گفت ’’ :باالخره ما در نهايت بايد نظر آقاي خميني وآقاي منتظري را بعنوان

داشتم احساس كردم كه آقاي منتظري و طرفدارانش معتقدند كه افراد را

حرف آخر بپذيريم و به آنها عمل كنيم‘‘.

بيگناه روانه زندانها كرده اند و يا احكام صادره عادالنه و از روي عدالت
نبوده است و در بين آنها افراد با تجربه ،كاردان و متخصصي كه وجودشان

آب از سرچشمه گل آلود است

براي كشور مفيد است وجود دارد و بايد از آنها استفاده شود.

هنگامي كه آقاي ناصري مي گفت :ما در نهايت بايد نظر امام وآيت

در مورد كتابخانه سياسي با من صحبت شد وآقاي ناصري اساسنامه

الـله منتظري را قبول داشته باشيم و جاييكه به مشكل بر مي خوريم نظر

كتابخانه را به من و چند نفر ديگر براي مطالعه و اظهار نظر داد و اظهار

اين دو شخصيت را قبول كنيم ،من كه مشكل را در همين مسأله مي ديدم ،

داشت كه ما سعي كرده ايم تمام نشريات ،جزوات وكتابها را از هر دسته و

كوشش كردم كه به وي غيرمستقيم گوشزد كنم و يا حداقل ضربه اي را

گروهي كه باشد از ميان انبوهي از اين قبيل كتابها كه دارند خمير مي كنند،

جهت ايجاد سئوال به ذهن وي واردكنم كه مشكل و گرفتاري در همين

از هركدام چند نسخه براي مطالعه و آموزش نگهداري كنيم و بدين ترتيب

است .آقاي خميني از اين شكنجه ها مطلع بوده و با پشتيباني آقاي

وسايل اوليه تحقيق در اطراف مسايل مختلف ايدئولوژي ،سياسي،

خميني ،آقاي الجوردي دست به اين قبيل كارها زده است و اال اگر حمايت

اقتصادي ،فرهنگي و… را در اين كتابخانه فراهم آوريم وبه مرور آن را به

آقاي خميني نبود ،آقاي الجوردي و امثال او كساني نبودند كه چنين جرأت

يك مركز كادر سازي براي اداره كشور در آوريم .وي در خالل بحثها از من
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پرسيد ’’ :هنگاميكه آزاد شديد مايل هستيد كه بياييد قم و با ما درآنجا

بوده است و حتي چند روز قبل از تعطيل آن ،توسط دادستاني انقالب

همكاري علمي و فرهنگي داشته باشيد؟‘‘ در جواب گفتم :اينكه اآلن در اين

اسالمي مركز ،حكم تجديد اجازه انتشار آن وسيله وزارت ارشاد اسالمي را

محيط بسته بخواهم تصميم بگيرم كه وقتي آزاد شدم چه بكنم ،خيلي كار

بمن ابالغ كردند .در پرونده ام نيزجايي عنوان نشده و يا نگفته اند كه من

درستي نيست .زيرا هم اكنون من بيش از چهار سال است كه در زندان

در روزنامه مرتكب جرمي شده ام ،اال اينكه در دادگاه دو مورد را آقاي

هستم و از اوضاع و احوال جز جسته و گريخته اطالعاتي ندارم .با وجودي

گيالني ازمن سئوال كرد ’’ :يكي در مورد واقعه چهاردهم اسفند و ديگري

كه اهل كار فرهنگي و تحقيق هستم ولي وضعيت خودم ،براي خودم

چاپ مطالب مجاهدين كه پاسخ دادم در واقعه چهاردهم اسفند من در

مشخص نيست .اين مسأله موكول مي شود به اينكه من آزاد شوم و در

خارج ازكشور بودم و مسئوليتش بعهده قائم مقام من بوده است و در مورد

بيرون با چشم باز اوضاع و احوال و توان خودم را بسنجم و ببينم با وضعيت

مجاهدين نيز توضيح من براي آقاي گيالني و دادگاه قانع كننده بود.

جديد چه مي شود كرد و چگونه مسأله همكاري و همفكري وكار فرهنگي را

عالوه برهمه ي اين حرفها ،اگر هم من جرمي مرتكب شده ام ،يك

مي شود بعد از آزادي ،در محيط آزاد مورد بحث قرارداد .وي ميل داشت كه

جرم مطبوعاتي بوده كه طبق قانون مطبوعات مي بايستي در دادگستري و

من فعال قبول كنم و بعد هم اگر مسأله اي پيش آمد اشكالي ندارد .بوي

درحضور هيئت منصفه مطرح شود و نه در دادگاه انقالب و در بسته و بدون

گفتم كه چه بهتر كه با شما همكاري كنم ولي تا آزاد نشوم و اوضاع و احوال

اطالع قبلي و… در مورد اينكه من آقاي بني صدر را حمايت كرده ام و يا به

را از نزديك نسنجم .تا وضعيت خود و خانواده ام روشن نشود ،منطقي

او خط داده ام ،اوال حمايت از رئيس جمهور منتخب مردم و تأييد رهبري

نيست كه به شما فعال قولي بدهم .بعد از آن ،اين بحث را خاتمه داديم.

چه جرمي مي تواند باشد ،وقتي خود امام مي گفتند ” كه رئيس جمهور
برقلبها حكومت مي كند “ و از طرف امام فرمانده كل قوا بودند و… آيا

بحث با نماينده آقاي منتظري

حمايت كردن ازيك چنين شخصيتي آنهم زمانيكه رئيس جمهور قانوني و

قبال در مورد شخصيت نماينده آقاي منتظري يعني آقاي ناصري

رسمي كشور بوده است ،مي تواندجرم باشد؟ خط دادن هم يك حرف بي

صحبت كرده ام و آنچه را كه در مورد پاكي و صداقت و اعتقادات وي

معني است .هم اكنون كه من و شما با هم صحبت و يا تبادل نظر مي نماييم،

ذكركردم مشاهدات عيني خودم چه در زندان و چه بعد از آزاد شدن از

خود اين ،يكنوع خط دادن است و اصوال كار هر نشريه ،روزنامه و كتاب و

زندان است .مشاهدات و نظرات زندانيان ديگر نيز نظرات مرا در مورد وي

مانند اينها جز خط دادن به مخاطبين خود چيز ديگري نمي تواند باشد.

تأييد مي كرد .زمانيكه من در زندان قزلحصار ،در واحد سه بند شش بودم،

تمام كساني كه برمنابر براي مردم صحبت مي كنند ،به آنها خط مي دهند.

آقاي ناصري چندين بار متوالي با من خصوصي در مورد مسايل مختلف

گيريم كه من خط داده باشم .سئوال اين است كه خط من چه بوده است؟

صحبت كرد .مدتي قبل از اينكه آقاي ناصري به بند ما بيايد و با من صحبت

شما كه خودتان مرا مي شناسيد و از نزديك با من آشنايي داريد .آيا من

بكند ،روزي آقاي محمودي كه بعدا مسئوليت كتابخانه سياسي قم را بعهده

ضد اسالم و يا ضد انقالب و يا به دسته و گروهي ضد انقالب وابسته بودهام؟

گرفته بود ،براي ديدار و صحبت با زندانيان به قزلحصار آمده بود ،در آنجا

بفرض هم كه من جرمي مرتكب شده و يا ناخودآگاه مرتكب گناهي

نماز جماعت به امامت وي ترتيب دادند ،بعد از نماز جماعت وي مدتي با من

شده باشم ،آيا جرم يك چنين گناهي  05سال زندان و ساقط كردن من از

خصوصي در مورد پرونده ام و بعضي مسايل ديگر صحبت كرد 0.در آن روز

هستي است؟‘‘ آقاي ناصري معترف بود كه جمهوري اسالمي در حق

آقاي محمودي 9به من گفت كه بعدا خودش و يا نماينده آقاي منتظري بامن

بسياري و از جمله ما ظلم روا داشته است .ولي معتقد بود كه كاري است كه

صحبت خواهندكرد .در يكي از روزهايي كه آقاي ناصري دركريدور واحد

شده و حاال بايد كوشش كنيم كه اشتباهات و ندانم كاريها را جبران كنيم و

سه زندان قزلحصار با من صحبت مي كرد ،اول در مورد پرونده ام و جريان

در صدد انتقام گرفتن از اين وآن نباشيم .و با دست بدست هم دادن كارها

آن سئوالهايي كرد .من كم وكيف واقعه را از زمان بازجويي و دستگيري و

را سامان بخشيم وگفت كه ’’ به اميد خداوند تمام امور در آينده اصالح

دادگاه ،همه را برايش توضيح دادم .بعد ازآن آقاي ناصري گفت ’’ :با توجه به

خواهد شد‘‘.

توضيح دادم كه من اعتقاد ندارم كه گناهكارم بدليل اينكه نه من گروه

علت تحول و دگرگوني در زندان

همه ي اين حرفها آيا خودت اعتقاد داري كه گناهكاري يا نه؟‘‘ در پاسخ
براندازي داشته ام و نه با اسلحه و توپ و تانك در مقابل رژيم ايستاده

در خالل بحثهايي كه نماينده آقاي منتظري در جمع زندانيان انجام

بودم .من مدير مسئول روزنامه اي بوده ام كه يك روزنامه رسمي و قانوني

داد و با تغيير مديريت زندان به مرور آشكار شد كه اين تحول و دگرگوني و
تغيير روش بعلت كنده شدن آقاي الجوردي از دادستاني است .براي من و
ساير زندانيان اين موضوع خيلي تعجب برانگيز بود و فكر مي كرديم كه چه

0ـ قبل از انتخابات اولين دوره رياست جمهوري من براي ايراد سخن راني به قم رفته
بودم .در يكي از تكاياي قم جلسه پاسخ و پرسشي در مورد آقاي بني صدر و رياست
جمهوري ترتيب داده بودند ،در اين جلسه من به سئواالت مطروحه پاسخ مي دادم.
در آن جلسه آقايان ناصري ومحمودي هر دو حضور داشتند و سئوالهايي مطرح
كردند و بامن از نزديك آشنا شدند .آنها از مسايل مبارزاتي خارج از كشور و اتحاديه
انجمنهاي اسالمي دانشجويان در اروپا نيز اطالعاتي داشتند واز آن طريق نيز ازمن
اطالعاتي داشتند.

فعل و انفعاالتي به وقوع پيوسته كه موجب انفصال آقاي الجوردي از سمت
دادستاني مركز گرديده است .البته جسته وگريخته نشانه هايي حكايت از
اين مي كرد كه فشار آقاي منتظري برآقاي خميني موجب اين تحول
گرديده است .بركساني كه نظرات آقاي منتظري را بخصوص از سال 69به
بعد تعقيب مي كردند تا حدودي آشكار بود كه آقاي منتظري در رابطه با
زندان و زندانيان و دادگاهها و بگير و ببندها نظرش با آقاي خميني متفاوت

9ـ محمودي كمي بعد از جريان سيد مهدي هاشمي هنگامي كه از ختم مادرش از
اصفهان به قم برمي گشت دريك تصادف اتومبيل ،خود وخواهرش كشته شدند .بعد
از اينكه من درقم سراغ ايشان راگرفتم ،گفتند :اين دستگاه كساني را كه مي تواند
برايشان پرونده سازي كند ،آنها را دستگير و اعدام مي كند وآنهايي را كه از اين
طريق نمي تواند از صحنه حذف كند وسيله ترور وترتيب تصادف ساختگي ازسر راه
برمي دارد .آقاي محمودي را نيز با ترتيب دادن يك تصادف ساختگي همراه
خواهرش كشتند.

است .آقاي منتظري تمام كوشش خود را بر اين قرار داده بود كه جلو
بيعدالتي ها و دستگيريهاي بي حساب و كتاب ،شكنجه ها و فعال مايشاء
بودن دادستاني انقالب را بگيرد ،اما آقاي خميني به عكس ،نظرش بر
سختگيري هرچه بيشتر استوار بود .آقاي منتظري در يك پيام كتبي به
آقاي خميني مي گويد:
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”شنيده شد فرمودهايد :فالني مرا شاه و اطالعات مرا ساواك شاه

كند .او حتي زمانيكه در زندان بود و غالب هم بندي هاي ما روش و سياست

فرض ميكند .البته حضرتعالي را شاه فرض نمي كنم ولي جنايات اطالعات

جمهوري اسالمي را قبول نداشتند و گاهي نظرات خود را در بعضي موارد

شما در زندانهاي شما روي شاه و ساواك شاه را سفيد كرده است .من اين

اظهار و در موارد ديگر نيز تقيه مي كردند ،وي هنوز از مواضع آقاي خميني

جمله را با اطالعات دقيق مي گويم“.
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و رهبران جمهوري اسالمي و خط ومشي آنها دفاع مي كرد و معتقد بود كه

از روش برخورد آقاي منتظري تا حدودي آشكار شده بود كه وي قيد

اين مواضع به تفكر آنها در قبال منافع زحمتكشان و كارگران و توده مردم

قائم مقامي رهبري را زده است .و به اين علت است كه اينچنين محكم و

نزديك است و همين تقاربها ،از آنها ،حزب الهي هاي چپ ساخته بود .با

استوار در مخالفت با اين بيعدالتي ها ايستاده است .سرانجام راز برداشتن

وجود اين ،آقاي الجوردي نتوانسته بود كه اعالميه هاي آنها را تحمل كند و

آقاي الجوردي از سمت دادستاني انقالب مركز برايم فاش شد .روزي

متعرض وي نشود.

دوستي كه در رابطه با اين مسايل بود ،بعد از آزادي از زندان برايم نقل كرد

بعد از اينكه بابك وارد بند شد و با هم از نزديك آشنا شديم ،در يكي

كه ’’ :آخر االمر كار بجايي رسيد كه روزي آيت الـله منتظري در پيامي كه

از قدم زدنها ،يكي از بچه ها از وي پرسيد ’’ :راستي بابك ،تو اين مسأله

وسيله حاج احمدآقا تلفني براي آقاي خميني فرستاد ،گفت ” :شما بايد بين

كشاورزي را چند شبه حل مي كني؟‘‘ بابك خنديد و گفت ’’ :ما آنروز يك

من و الجوردي يكي را انتخاب كنيد “.الجرم درآن زمان چون هنوز شرايط

چيزي گفتيم ،هنوز شما مرا ول نمي كنيد؟‘‘ الزم به ياد آوريست هنگامي

كنار گذاشتن آيت الـله منتظري وجود نداشت ،آقاي خميني از روي اكراه و

كه بنا شد از صداي و سيماي جمهوري اسالمي بحث آزاد پخش شود و

اجبار آقاي الجوردي را از سمت دادستاني بركناركرد ،اما پس از آن كه آب

گروهها و شخصيتها در آن شركت كنند ،قرارشد آقاي بني صدر از طرف

ها از آسياب افتاد ،گرچه ممكن نشد كه وي را مجددا بر منصب دادستاني

آقاي خميني و جمهوري اسالمي با گروههاي ديگر در اين بحث ها شركت

بنشانند و حكمرواي مطلق اوين گردانند ،ولي او را رئيس كل تأمينات

كند و مسايل سياسي كشور را به شكل پايه اي مورد بحث و بررسي قرار

زندانها كردند و به نحوي او را دو باره با زندان و مسايل زندانها گره زدند.

دهند .در يكي از بحثها بابك زهرايي شركت كرد و از سياست جمهوري
اسالمي و كندي پيشرفت كارها انتقاد كرد .وبه عنوان نمونه گفت’’ :

ذکرچند رويداد

مشكالت كشاورزي ايران را مي شود چند شبه حل كرد ‘‘.اين مطلب بعدا
بعنوان شوخي همه جا ذكر مي شد.

گويا سر انجام چنين مقرر شده بود كه از اين خانه بدوشي خالص شوم
و اين بند ،آخرين گور من در ايام اسارت در زندانهاي جمهوري اسالمي

9ـ آقاي حسين مشكيني

باشد .در طول مدتيكه در اين بند بودم با افراد ديگري آشنا شدم كه قبال
آنها را نديده بودم ،و از بعضي از آنها اطالعات تازه اي كسب كردم .از آن

يكي از روزها آقاي حسين مشكيني را از بند ديگري به بند ما آوردند

جمله بودند :آقاي بابك زهرايي ،آقاي حسين مشكيني فرزند آيت الـله

و من براي اولين بار با وي آشنا شدم .بعد از اينكه يكديگر را شناختيم و به

مشكيني ،آقاي ستاري دادستان انقالب اهواز ،بعضي از افراد وابسته به

مواضع وخلقيات يكديگر آشنا شديم ،روزي او از مطلبي كه روزنامه انقالب

گروه آقاي قطب زاده ،بعضي از بچه هاي مكتب قرآن ،بعضي از بچه هاي

اسالمي در رابطه با وي نوشته بود گاليه كرد وگفت ’’ :اينكه من عملي را

خوزستان و افرادي ديگر كه بعضي از آنها در رابطه با فاجعه سينما ركس

انجام دادم و شما آنرا انتشار داديد اشكالي ندارد ولي هدف از انتشار آن

آبادان ،اشغال النه جاسوسي آمريكا ،توطئه براي اعدام آقاي قطب زاده و…

هتك حرمت پدرم بود .چرا كه در پايان خبرنوشته بوديد كه حسين

اطالعاتي در اختيارم گذاشتند كه در اين بخش به آنها اشاره خواهد رفت.

مشكيني فرزند آيت الـله مشكيني دست به يك چنين عملي زده است‘‘.
البته اين انتقاد وي بجا و درست بود .به او گفتم :حسين جون ،حال ديگر

1ـ بابك زهرايي

آنها گذشته است و خيلي چيزهاي ديگر هم اتفاق افتاده است كه درست

روزي ،هنگامي كه درحياط بند مشغول قدم زدن بوديم چند نفر جديد

نبوده است .وي از رابطه خودش با آقاي محمد ري شهري كه آن زمان

را به بند ما آوردند كه آقاي بابك زهرايي يكي از آنها بود .بابك زهرايي

دادستان انقالب در ارتش و داماد خودشان بود صحبت مي كرد و اعمال وي

وابسته به يك گروه سوسياليست بود كه درآمريكا در زمان دانشجويي آنرا

را ضد اسالم مي دانست و حتي با وي قطع رابطه كرده بود كه پدرش يكبار

به وجود آورده بود و پس از بازگشت به ايران نيز فعاليت گروهي خود را در

به زور وي را به منزل او مي برد .او با افراد زيادي كه قبل از انقالب هم

چهارچوب جمهوري اسالمي ادامه داد ،و چون مواضع آنها نسبت به

فعاليتي داشتند از نزديك آشنا بود و بعضي از مسايل شخصي و خصوصي

امپرياليسم و اردوگاه غرب ،صهيونيسم ،اعمال انقالبي ،مصادره كردن ها به

آنها را براي ما ذكر مي كرد .اورا به جرم رابطه با مجاهدين وگروه فرقان

نفع زحمتكشان ،ملي كردن بانكها و كارخانجات و… حداقل در اوايل كار با

دستگير كرده بودند وچند سالي را در بازداشت بسر برد تا اينكه آزاد شد.

مواضع ظاهري جمهوري اسالمي تفاوت چنداني نداشت ،به اين علت

ولي در تمام مدتي كه وي در بند ما بود با پاسداران و بازجويان و مسئوالن

مخالفت جدي هم با جمهوري اسالمي نكرد و در بسياري موارد همچنانكه

دادستاني خيلي محكم و استوار برخورد مي كرد .البته آنها نيز تا حدودي

گروههاي ديگر چپ و گروههاي اسالمي متمايل به چپ ،مواضع خود را

هواي كار وي را داشتند.

اسالمي مي كردند و به خورد مردم مي دادند .اينان نيز از ديد انقالب و

در اين رابطه ذكر يك واقعه خالي از فايده نيست .يكي از روزها آقاي

سوسياليسم به انقالب اسالمي نگاه مي كردند .آنها با وجوديكه مذهبي

مرتضي كرمي و سجاد و يكي دو نفر ديگر از بچه هاي وزارت اطالعات به

نبودند ولي از لحاظ سياسي و مسايل سوسياليستي مواضع جمهوري

بند ما آمدند .آقاي مرتضي كرمي كه قبال از وي كمي سخن رفته است ،يكي

اسالمي را قبول داشتند و در واقع حزب الهي هاي چپ بودند و كمكهايي

از بازجويان گروه بني صدر و بازجوي دادستاني ارتش نيز بود و بهمين علت

نيز در زمينههايي كه ميتوانستند به جمهوري اسالمي و روحانيت ميكردند.

افسران و اميران ارتش ،در بند او را مي شناختند .عده اي از اين بازجويان

زهرايي اين اواخر در رابطه با اعمال آقاي الجوردي و دادستاني چند

دادستاني به وزارت اطالعات منتقل شده بودند و بسياري از افراد كادر

اطالعيه داده بود كه همان ها موجب شده بود كه دادستاني وي را بازداشت

وزارت اطالعات و دادستانيها يكي بودند .آقاي مرتضي كرمي هنگامي كه
وارد بند شد به بچه هاي ارتشي گفت ،آمده ام شماها را ببينم .عده اي از
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بچه هاي زنداني در دفتر بند جمع شدند .دكتر تكميل همايون ،بهمن

مدتها قبل از اشغال سفارت آمريكا من در دو جلسه كه در مورد اشغال

رضاخاني ،حسين مشكيني و من هم رفتيم و بعد از احوالپرسي هركسي

سفارت آمريكا صحبت شد ،حضور داشتم‘‘ و نام چهار پنج نفري را ذكر كرد

شروع كرد حرفي بزند .چند نفري گفتند برادر كرمي ما فكر مي كنيم’’ :

كه در اين دو جلسه شركت داشته ودر رابطه با گروگان گيري و اشغال

حكمي كه در رابطه با ارتكاب جرم دادگاه به ما داده است عادالنه نيست‘‘.

سفارت آمريكا صحبت كرده اند .از كساني كه درآن جلسه شركت داشته و

آقاي كرمي مي پرسيد كه چه بوده است و بعد جوابهايي مي داد .در اين

نامشان بيادم مانده دكتر حسن آيت ،موسوي خويينيها و فاضل است و

حين ناگهان آقاي حسين مشكيني گفت ’’ :من چه گناهي مرتكب شده ام

بطوريكه وي نقل مي كرد موسوي خويينيها در جلسه دوم به آن جمع

كه مرا دستگير و بازداشت كرده ايد؟‘‘ آقاي كرمي گفت ’’ :شما جزو گروه

پيوسته است و در آن جمع طرح اشغال سفارت آمريكا طراحي شده است.

فرقان و مجاهدين بوده ايد ‘‘.حسين در جواب گفت ’’ :اين مطلب درست
9ـ فاجعه سينما رکس آبادان

نيست .من در رژيم گذشته با آقاي گودرزي رئيس گروه فرقان رابطه
داشتم ،خيلي كسان ديگر نيز آن موقع رابطه داشتند .با مجاهدين هم

قبال در مورد آتش زدن سينما ركس آبادان در 99مردادماه 0351و آن

همينطور بوده است .در رژيم گذشته همه افتخار مي كردند كه با مجاهدين

فاجعه هولناك كه در آن بيش از چهار صد نفر جان دادند اشاره كرده ام.

رابطه دارند .بسياري از سران نيز رابطه داشتند .من بعد از انقالب ابدا نه با

آقاي احسان نراقي نيز خيلي سربسته وگنگ بر اساس اطالعاتي كه بدست

گروه فرقان و نه با مجاهدين رابطه اي نداشته ام و بي گناه مرا بازداشت

آورده چنين نوشته است ’’ :در آتش سوزي سينما ركس آبادان چهارصد

كرده ايد ‘‘.بعد از آنكه آقاي مشكيني دادگاهها را مورد انتقاد قرار داد ،آقاي

نفر كشته شدند .مخالفين عمال رژيم را باعث اين خيانت و شروع دور

كرمي گفت ’’ :نه خير! اينطوركه شما مي گوييد نيست و دادگاهها از روي

جديدي از خشونت ها دانستند .ارتكاب اين عمل ،بعدها به مبارزان اسالمي
نسبت داده شد‘‘.

غرض و بي عدالتي حكمي صادر نمي كنند ‘‘.در اينجا حسين مشكيني
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گفت ’’ :من گناهكار! اين آقاي جعفري چه جرمي مرتكب شده است كه او را

در طول اقامت در اين بند با تني چند از بچه هاي خرمشهر وآبادان

بازداشت كرده ايد و ساليان است كه در زندان بسر مي برد .آيا بجز اينكه

آشنا شدم و از اينان در مورد فاجعه سينما ركس پرسيدم كه چه اطالعي

وي فعاليت سياسي داشته و براي حكومت اسالمي و استقرار آن فعاليت

دارند وآيا اين فاجعه كار رژيم شاه بوده است؟ آنها اظهار داشتند كه فاجعه

كرده است او را محكوم كرده ايد؟‘‘ تا حسين اينها راگفت ،آقاي كرمي

سينما ركس و آتش زدن آن براي اكثر آبادانيها مسلم است كه كار انقالبيون

عصباني شد و گفت ’’ :آقاي جعفري بيگناه نيست ،روزنامه او كشور را بهم

مسلمان بوده است و همه رژيم شاه را مبري از اين عمل مي دانند .آنها در

ريخته و امنيت را سلب كرده بود .جرم او از همه سنگين تر است .بابني

اين رابطه از آقاي محمد منتظري ،موسوي تبريزي و جمي امام جمعه آبادان

صدر تا آخرين لحظه همكاري نزديك داشت‘‘.

نام بردند و مي گفتند كه اينان در جريان كار بوده و عامل آن هستند و

من اصال مايل نبودم كه مطرح شوم و آقاي مشكيني بي جهت پاي مرا

حتي شخصي را كه مأمور آنها بوده و مواد آتش زا را وسيله آنها به وي داده

بميان كشيد و من مجبور شدم در مقابل آقاي كرمي توضيحاتي بدهم.

شده بود نام بردند .آنان اظهار داشتند دادگاهي كه براي يك چنين فاجعه

اصوال دادگاهها و مأموران و بازجويان دادستاني بشدت وحشت داشتند كه

اي كه درآن كوچك و بزرگ ،زن و بچه در شعله هاي آن آتش كباب شدند،

گفته شود عَمر و زيد بيگناه هستند و در مقابل اين گفته فورا عكس العمل

تشكيل شد ،با ترتيب دادن چند جلسه مختصر و اعدام چند نفر بيگناه به

نشان ميدادند.

مسأله خاتمه دادند و نگذاشتند كه مسأله روشن شود و پرده ها باال برود .و
در واقع كار دادگاه براي روپوش گذاشتن و خاموش كردن اين مسأله بود و

همانطور كه گفتم ،در بعضي مواقع من وآقاي حسين مشكيني در

نه به كيفر رساندن مسببين و عاملين آن.

هنگام قدم زدن در حياط بند ،اطالعاتي را رد و بدل مي كرديم .او از من
چيزهايي مي پرسيد و من از او سئوالهايي مي كردم و خود بخود دامنه

4ـ يك بام و دو هوا

بحث به اين طرف وآنطرف كشيده مي شد .يك روز وي در ضمن گفتگو از

بعد از اينكه با ايستادگي و مقاومت آقاي منتظري ،آقاي اسدالـله

من پرسيد كه ’’ شما چه اطالعاتي در مورد گروگان گيري و اشغال سفارت

الجوردي از سمت دادستاني انقالب اسالمي مركز بركنار شد و جو زندانها

آمريكا داريد؟ نظر شما در مورد اين مسأله چيست؟‘‘ گفتم كه من نظرخودم

تغيير كرد ،گهگاهي افرادي جهت بررسي مسايل زندانيان و ارشاد آنان و

را همان روزها در سرمقاله روزنامه انقالب اسالمي تحت عنوان گروگان

پاسخ به سئوالهايشان به بندها مي آمدند و در جمع زندانيان حاضر مي

گيري آورده ام و خالصه آن مقاله ها را برايش توضيح دادم .بعد اضافه كردم

شدند وبه سئوالهاي مختلف آنها پاسخ مي دادند .بند ما بدليل تركيب

كه يكي از بچه هاي خط امامي ازآقاي دكتر بهشتي پرسيده بود كه از اين

خاصي كه داشت وضعيت آن نيز با بندهاي ديگر تا حدودي تفاوت داشت.

مسأله گروگان گيري ما چه چيزي عايدمان شده است جز اينكه از ناحيه آن

در اين بند متخصصين لشكري و كشوري ،تحصيل كرده هاي داخل و خارج،

اينهمه خسارت ديديم و جنگ به ما تحميل شد و… آقاي دكتر بهشتي

بني صدريها ،جبهه ايها و ساير مليون ،ازگروه قطب زاده ،گروه بختيار،

گفته بود ’’ :تنها فايده اش اين بود كه بوسيله آن توانستيم بني صدر را از

كودتاي نوژه و ساير گروههاي كوچكي كه مي گفتند قصد كودتا داشته اند

صحنه حذف كنيم ‘‘.در دنباله آن من اضافه كردم كه ما مخالف گروگان

نظير گروه نامارا ،تامارا و… از روحانيون ،بعضي از گروههاي سوسياليست،

گيري بوديم و آنرا براي استقالل و منافع كشور مضر مي دانستيم و شبي كه

روشنفكران و كم و زياد از روحانيون و چپي ها بسر مي بردند .به همين

فرداي آن سفارت را اشغال كردند و آمريكاييها را به گروگان گرفتند ،بچه

علت هنگامي كه كسي در جمع زندانيان اين بند حاضر مي شد و با آنها

هاي خط امامي همان شب با آقاي بني صدر تلفني صحبت كردند و نظر وي

بحث و گفتگو مي كرد ،مسايل متفاوتي عنوان مي گرديد و هركس مسايل

را پرسيدند .آقاي بني صدر مخالفت خودش را با اينكار اعالم داشت وسعي

خودش را از ديد گروه خود مطرح مي كرد .روزي چند نفر از وزارت

كرد آنها را قانع سازد كه دست به اين عمل نزنند .ولي روز بعد اعالم شد كه

اطالعات و يا دادستاني آمده بودند.آنها بحثهاي مختلف سياسي و گروهي

سفارت آمريكا به اشغال دانشجويان خط امام درآمده است .بعد از اين

مطرح كردند و نظر بچه ها را جويا شدند.

توضيحات حسين مشكيني گفت ’’ :همين؟‘‘ گفتم ،بله! من اطالعات
ديگري ندارم و مثل اينكه شما در اين مورد اطالعاتي داريد .وي گفت’’ :
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در اين جلسه بعضي از بچه ها به سياست دوگانه جمهوري اسالمي در

گروههايي را كه در اين برنامه نام برد ،گروه نامارا ،گروه قطب زاده بود .آقاي

قبال مليون و توده اي ها انتقاد كردند وگفتند كه ’’ چرا جمهوري اسالمي با

ري شهري از چگونگي فعاليت آنها ،روابط و اهداف آنها و دستگيريشان

توده ايها اينطور رفتار مي كند و با مليون طوري ديگر و همه را با يك ديد

براي بينندگان توضيح مي داد .مضمون حرف او در مورد آقاي قطب زاده و

نگاه نمي كند .مثال جاسوس ،جاسوس است ،چه شرقي و چه غربي ،بعضي

گروهش چنين است :هنگامي كه آقاي قطب زاده شروع به فعاليت عليه

از مليون را به اتهام جاسوسي دستگير و بازداشت كرده اند و يا بعضي متهم

جمهوري اسالمي كرد و به فعل و انفعاالتي پرداخت ما در جريان تمام

به توطئه بوده و اعدام شده اند ،اما توده ايها كه درطول تاريخ به كشور

كارهاي اين گروه بوديم و اعمال و رفتارش را زيرنظر داشتيم تا اينكه در

خيانت كرده و اغلب جاسوس شوروي بوده اند و حال هم خود آنها آمده اند

مورد وي با جمعي مشورت كرديم كه با وي چه بكنيم؟ آيا وي را دستگير و

و به جاسوسي و خيانت عليه كشور اعتراف كرده اند ،شما آنها را با سالم و

بازداشت كنيم و يا بگذاريم كه بماند تا لحظه آخر و درآنجا ضربه خود را به

صلوات نگاه داشته و از آنها مواظبت مي كنيد .اگر جرم جاسوسي و خيانت

وي وارد كنيم و يا نوع ديگري با وي رفتار كنيم؟ عواقب روشهاي مختلف را

و توطئه عليه كشور اعدام است ،چرا شما اينها را اعدام نمي كنيد ولي

درقبال وي ارزيابي كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه برويم پيش آقاي

ديگران را به اتهام همين جرمها اعدام مي كنيد؟‘‘ بچه ها اينقدر اين بحث

قطب زاده و اعمال و رفتارش را بوي گوشزد كنيم و بوي بگوييم كه ما در

را كش دادند تا اينكه آنها اعتراف كردند كه توده ايها را در واقع براي

جريان تمام اعمال و رفتارش هستيم و كارهايش را زير نظر داريم و از وي

كنارآمدن با شوروي و مصالحه و بده وبستان و همكاري آنها نگاه داشته اند.

بخواهيم حال كه چنين است از اين اعمال و رفتار دست بردارد و قول بدهد

توده ايها در داخل و خارج زندان تا قدرت و نيرو داشتند عليه مليون و

كه آرام بنشيند و ما كاري به كارش نداشته باشيم .اول يك چنين تصميمي

وطن پرستان عمل مي كردند و خود عامل بسياري از توطئه ها براي مليون

را گرفتيم ولي مجددا صالح را بر اين دانستيم كه وي را دستگير كنيم و به

و گستردن مستقيم و غير مستقيم دام براي از بين بردن آنها بودند .از جمله

اعمالش خاتمه دهيم .گروهش را دستگير كرديم و در بازجويي هايي كه از

آن توطئه چينان كه من در زندان از آنها مطلع شدم يكي سرهنگ حاتمي

آنها بعمل آورديم ،همه ي مسايل را اعتراف كرده اند.

بود كه وي اول از مشاورين نظامي آقاي بني صدر بود و در دفتر ،دست به

اين خالصه مطالبي بود كه وي در مورد آقاي قطب زاده بيان داشت.

توطئه اي زد و در آنجا معلوم شد كه براي حزب جمهوري اسالمي و دكتر

بعد از اينكه آقاي قطب زاده و نيز عده اي را در رابطه با وي دستگير كردند،

حسن آيت جاسوسي مي كرده است .بعد از سقوط آقاي بني صدر ،وي

به عنوان يك گروهيكه قصد بر اندازي جمهوري اسالمي را داشته است از

چون از مقربان دستگاه بود ،دبير شوراي امنيت ملي شد و در نخست

آن ياد كردند و به محاكمه اين گروه پرداختند .طبق اطالعاتي كه مسئولين

وزيري كار مي كرد تا اينكه بعد از دستگيري سران حزب توده وي را نيز

جمهوري اسالمي در رابطه با اين گروه به مردم ارائه دادند ،اگر قصد

بدون آنكه جايي نامي از وي ببرند دستگير كردند .ديگري سرهنگ كبيري

براندازي هم در ذهن خود داشته اند ولي به لحاظ عملي و اجرايي ،طرحي

است كه كار او نفوذ در گروهها و گستردن دام براي آنها بوده است .جاي

به اجرا در نيامده بود و عالوه برآن هنوز كودتايي واقع نشده بود كه وي را

پاي وي در گروه قطب زاده ،كودتاي نوژه ،نامارا و چند گروه ديگر ديده مي

همراه شش يا هفت نفر ديگر دستگير كردند.

شود .اينان براي ساقط كردن آقاي قطب زاده و اعدام وي از هيچ كوشش

آقاي الجوردي و دار ودسته وي تمام كوشش خود را بكار مي بردند تا

دريغ نكردند .كار اينان بر اساس طرز تفكرشان توطئه چيني و حذف مليون

وي را اعدام كنند .عده اي از دوستان قطب زاده كه رابطه با آقاي خميني

و وطن پرستان بود.

داشتند ،سعي كرده بودند كه از اعدام وي جلو گيري بعمل آورند و در اين

بعد از اينكه اين مسأله يك بام و دو هوا بودن جمهوري اسالمي مطرح

رابطه نيز با آقاي قطب زاده در سلول اوين صحبت مي كنند و نزد آقاي

شد ،چند روز بعد آقاي ستاري كه دادستان انقالب اهواز بود ،به خاطر ترس

خميني چنين وساطت مي كنند كه وي پشيمان است و قول داده كه ديگر

از تخلفاتي كه مرتكب شده بود به فرانسه رفته و درآنجا رحل اقامت

دست بكاري نزند ،اين دوستان از خدمات آقاي قطب زاده به انقالب و به

افكنده بود .در فرانسه با وي تماس مي گيرند و به وي قول مي دهند كه به

خود آقاي خميني نام مي برند و مي گويند ’’ :اگرهم در ذهنش چيزي بوده

ايران برگردد و خيلي به وي سخت نخواهند گرفت و مشكلش را حل

ولي عملي واقع نشده است و كاري هم انجام نشده است .اعدام او قصاص

خواهند كرد ،بعد از اينكه به ايران برمي گردد وي را بازداشت مي كنند و

قبل از جنايت است و در انظار و افكار عمومي جهان نيز انعكاس بدي خواهد

همانطوريكه گفته بودند فقط مدت كمي وي را در بازداشت نگهداشتند.

داشت ‘‘.ظاهرا آقاي خميني موقتا مي گويد دست نگهداريد .آقاي

هنگامي كه با هم قدم مي زديم ،او بمن گفت ’’ :مسئوالن جمهوري اسالمي

الجوردي و دار و دسته اش براي گرفتن مجوز اعدام آقاي قطب زاده دست
0

در هركجا كه الزم بدانند با دو رويه عمل مي كنند ‘‘.بعد گفت كه ’’ وي و

به توطئه اي عليه وي هنگامي كه وي در بازداشت بود مي زنند .و با آن

چند نفر ديگر اسناد مربوط به همكاري آقاي ن ـ ي را با ساواك نزد آيت

توطئه مجوز اعدام وي را از آقاي خميني مي گيرند.

الـله منتظري بردند و بوي نشان دادند .آيت الـله منتظري آن اسناد را

تفتيش عقيده وسيله وزارت اطالعات و دادستاني

گرفت و گفت صالح نيست كه كاري انجام بدهيد ‘‘.وي گفت ’’ :من نمي

در خالل مدتي كه من در سلولهاي كميته مشترك (واحد توحيد) بسر

دانم چرا ،ولي همين اسناد اگر در مورد كس ديگري بود معلوم نبود كه

مي بردم با عده اي از پاسداران ،بازجويان و كادر دادستاني آشنا شدم و آنها

تكليفش چه مي شد‘‘.

نيز به علت سوابق قبلي نسبت به كارهاي مبارزاتي و اعتقادات اسالمي،
گهگاهي مسايلي را مطرح مي كردند و يا اطالعاتي در مورد بعضي از امور به

 5ـ توطئه چيني براي اعدام آقاي قطب زاده

آنها داده مي شد .هنگامي كه وزارت اطالعات تشكيل شد ،هسته اوليه آن

در سال  0360دربند 6واحد  399اوين ،شب هنگامي نشسته بوديم و

از همين بچه هاي دادستاني و اطالعات سپاه و كميته كه با هم كارهاي

به تلويزيون جمهوري اسالمي نگاه مي كرديم كه آقاي محمد ري شهري

مشتركي مي كردند تشكيل شد .بعضي از اينان كه جزو كادر وزارتخانه

برصفحه تلويزيون ظاهرشد و از گروههاييكه قصد توطئه و براندازي

شده بودند هنوز در لباس دادستاني كار مي كردند ولي من غيرمستقيم

جمهوري اسالمي را داشته اند گزارشي ارائه داد .با كمك نموداري كه از
بعضي از اين گروهها كشيده بود ،روابط ميان آنها را بيان مي كرد .از جمله

0ـ شرح ماجرا در جلد دوم همين اثر آمده است.
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حاشيه آن پرداخت ،بدينقرار كه بله! ما از اول به اسالم و انقالب ايمان و

دريافته بودم كه اينان در وزارت اطالعات كار مي كنند.
با وجوديكه جو زندان ها تغيير پيدا كرده بود و در بعضي امور

اعتقاد داشته و در راه پياده شدن قوانين آسماني اسالم كوشش كرده ايم و

آزاديهايي به زنداني داده مي شد ،اما كنترل اطالعات كماكان برقرار بود و

آرزوي ديرينه ما پياده كردن قوانين سعادت بخش قرآن و اسالم واقعي

سعي مي شدكه از كنه عقايد زندانيان به طرق مختلف اطالع حاصل كنند و

است و حجابي راكه اسالم گفته است ،دستور قرآن و يك امرالهي است كه

اين اطالعات را در پرونده زنداني ثبت و ضبط كنند .روزي تمام بچه هاي

مورد قبول است .درآن جو بحراني وقتي كسي اين جواب را مي خواند ،اگر

زنداني را به حياط بند بردند و درآنجا مثل يك جلسه امتحان سئوالهايي كه

خيلي عميق روي آن فكرنكند ،اينطور به نظرش مي آيد كه شما موافق

قبال در فرمهاي مخصوص چاپ شده و آماده بود به هريك از زندانيان دادند

چادر سياهي هستيد كه جمهوري اسالمي مي خواهد همه را با جبر و تعزير

كه كتبا به آن ها پاسخ گويند .بعضي از سئوالها تا جاييكه به خاطر دارم

موافق آن كند و خيلي خوشحال مي شود كه شما هم با آن ها موافق
هستيد ،ولي وقتي اين جواب را بشكافيد مالحظه خواهيد كرد كه اعتقاد

عبارت بودند از:
س ـ نام گروه ،دسته و ميزان محكوميت خود را بنويسيد.

داشتن به يك امري يك چيز و روش پياده كردن آن در جامعه چيز ديگري

س ـ آيا سياست جمهوري اسالمي را قبول داريد ياخير؟ مشروح

است.
مثال ديگر ،اغلب سئوال مي شد كه آيا شما توبه مي كنيد؟ در برابر

توضيح دهيد.

اين سئوال يك جواب اين است كه خيلي سرسختي بخرج دهيد وبگوييد

ـ نظر خود را در مورد مسأله حجاب و سياست جمهوري اسالمي در

خير ما گناهي نكرده ايم و عمل ناشايستي انجام نداده ايم كه توبه كنيم.

اين مورد بنويسيد.

اين گونه جواب دادنها ،نظر مسئوالن اطالعاتي را به خود جلب مي كند و

ـ آيا مدتي كه در زندان بوده ايد ،بنظرتان برايتان مفيد بوده است يا

كارهاي شما را زير ذره بين مي برد و الجرم بهر وسيله ايكه شده است از

خير؟
ـ آيا ميزان محكوميت خود را بحق مي دانيد يانه؟

اينطرف و آنطرف چيزهايي پيدا مي كنند و برايت پرونده سازي مي كنند،

ـ نظر خود را در مورد گروهي كه وابسته به آن بوده ايد شرح دهيد.

كس يا كساني را وادار مي كنند كه از شما حرف بكشند و بر پرونده شما

ـ نظرخود را در مورد سياست فرهنگي جمهوري اسالمي شرح دهيد.

بيفزايند.
جواب ديگري هم كه مي شود به اين سئوال داده شود ،چنين است؛

ـ نظر خود را در مورد گروهكها بنويسيد.

بله! انسان هميشه آگاه و ناآگاه در معرض خطا و نسيان است و ما نسبت به

ـ آيا حاضريد به جمهوري اسالمي در زمينه هاييكه امكان داريد كمك

گناهي كه آگاه و يا ناآگاه مرتكب شده ايم ،بدرگاه خداوند متعال توبه مي

كنيد؟ توضيح دهيد.
و از اين قبيل سئوالها ،پاسخ دادن به اين سئوالها آنهم براي يك

كنيم و از او مي خواهيم كه ما را نسبت به كارهاييكه انجام دادن آن به ضرر

زنداني در بند ،كار ساده اي نبود .اگر آنچه را كه فكر مي كرديم صريح و

مردم تمام شده است ،مورد بخشايش قرار دهد .مسئول اطالعاتي در بدو

رك بيان مي كرديم ،ممكن بود نه تنها موجب عقوبتي ديگرشود بلكه مانع

امر از اين جواب شما اين مطلب را دريافت مي كند كه نسبت به آن مسأله

آزادي احتمالي كه در اين روزها بحث در مورد آن زياد شده بود نيز بشود .و

ايكه او آنرا گناه مي داند از مقامات جمهوري اسالمي طلب توبه مي كنيد و

اگر هم آنچه را كه آنها تمايل داشتند مي نوشتيم خود مشكل ديگري مي

لذا ،زمان مي برد تا به جواب كه محتواي چيز ديگري است پي ببرند و تا آن

آفريد وتازه خالف عقيده شخصي بود .در يك چنين وضعيتي كه انسان

زمان ممكن است براي شما فرجي شده باشد و از طرفي دست از سر شما

ميان دو سنگ آسياب گير كرده است و از هر طرف فشار براو وارد مي

برمي دارند.

شود ،هركس روش خاص دارد .من در تمام دوران زندان ،يك چنين وضعيت

انسان هميشه در معرض نسيان و خطا است ،آگاه وناآگاه كارهاي

و فشاري را برگُرده خود احساس مي كردم .اگر آنها بدرستي مطلع مي

خالفي را مرتكب شده است و طبيعي است كه يك چنين اعمالي توبه الزم

شدند كه به طوركلي من با حكومت واليت فقيه مخالفم ،عواقب خطرناكي

دارد .شما در تمام اين موارد حرف دروغي نزده ايد ،بلكه حقيقتي را بيان

در پي داشت و اگر هم اندكي وا ميدادم ديگر رهايم نمي كردند و لحظه به

كرده و نظرخود را نيز اظهار داشته ايد.
با يك چنين جوابهايي حداقل در آن وضعيت بحراني و سنگين براي

لحظه چيزهاي شدني و ناشدني طلب مي كردند وتا انسان را لجن مال نمي

مدتي و يا براي هميشه اگر دو باره روي آن متمركز نشوند ،دست از سر شما

كردند و به خاك سياه نمي نشاندند ،رها نمي كردند.
همانطوري كه قبال هم متذكر شدم من در تمام دوران زندان ،روشي را

برخواهند داشت و شما نيز فرصتي بدست خواهيد آورد و در اين فرصت

اتخاذ كردم كه از يك طرف بدون اينكه به اينها دروغي گفته باشم متوجه

ممكن است زمان بسود شما تمام شود و اگر باز هم دقت بيشتري كردند و

نظر و عقيده واقعي من نشوند و از طرف ديگر دست از سر من بكشند و

مجددا شما را مورد سئوال دقيقتر قرار دادند ،باز هم اگر خود را نباخته

احساس نكنند كه آدم مطيع و فرمانبرداري هستم بلكه بعكس باور كنند كه

باشيد ،جوابهايي مناسب كه با نظر خودتان تفاوت چنداني نداشته باشد،

اگر چيزي را مخالف اعتقادم يافتم عمل نخواهم كرد .اساس اين روش بر اين

پيدا خواهيد كرد.

استوار است كه در هيچ موردي دروغ نبايستي گفته شود ،اما كسي هم از

در تمام دوران زندان در مورد جواب دادن به سئوالها و يا گفتگو و

انسان طلبكار نيست كه هرچه در دل دارد و از آن مطلع است براي ديگران

بحث به اين مسئله توجه كرده ام و تا جاييكه توانسته ام و ممكن مي شده

رك و پوست كنده بگويد .دروغ گفتن از گناهان كبيره است ،اما مسايلي را

جوابها را به اين نحو پاسخ گفته ام و سعي كرده ام هم راست بگويم و هم

نگفتن گناه نيست.

همه چيز را نگويم .هم اعتقاد و اسالميت خود را حفظ كنم و هم آنها

سعي مي كنم با يكي دو مثال اين مطلب را كمي توضيح بدهم .سئوال

دريابند كه اگر به مسأله اي اعتقاد نداشته باشم ،تنها به صرف خواسته آنها

شده بود كه نظر خود را در مورد مسأله حجاب و سياست جمهوري اسالمي

به قبول آن تن در نخواهم داد .با وجوديكه يكي از بچه هاي دادستاني به

در اين مورد بنويسيد .يعني كه آيا سياست جمهوري اسالمي را در مورد

يكي از دوستان گفته بود ’’ :كه اين جعفري پدر… يك قدم هم به ما كمك

حجاب قبول داريد و آنرا درست مي دانيد يا خير!

نكرد ‘‘.ولي اين روش سپري بود كه من در تمام مدت در زيرآن سپر
توانستم خودم را از شر آنها حفظ كنم.

در پاسخ به اين سئوال بجاي پرداختن به اصل سئوال ،مي شود به
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خبر نداريد و نمي دانيد كه من بيگناه در زندان هستم؟ گفت ’’ :چرا من

فصل سيزدهم

خبردارم ولي بهتر است كه براي آقا هم بنويسيد ‘‘.در جواب گفتم :اگر قرار
است كه من چند خطي بنويسم و گناهي را كه نكرده ام گردن بگيرم و طلب

جريان آزاد شدن

عفو كنم كه اين كار درستي نيست و معنا ندارد و اگر بخواهم كه درست

در فصل دهم متذكر شدم كه در اوايل سال  0369مقدمات آزادي من

مسايل را عنوان كنم ،مطلب بدرازا خواهد كشيد .آقاي ناصري گفت ’’ :شما

فراهم شده بود و اقداماتي نيز براي آن صورت گرفت .ولي بر اثر موانعي كه

مي توانيد نامه اي خدمت آقا بنويسيد و هرچه مي خواهيد عنوان كنيد،

آقاي الجوردي و دار ودسته اش ايجاد كردند ،به بوته فراموشي افتاد تا

اشكالي ندارد .من نامه شما را به آقا خواهم داد ‘‘.وقتي چنين ديدم گفتم:

اينكه وضعيت زندانها و زنداني ها تغيير كرد و الجوردي از سمت دادستاني

ايرادي ندارد .نامه را خواهم نوشت .بعد از آنكه وي رفت ،در باره آن كه چه
بنويسم فكرم را جمع و جور كردم و بعد نامه اي مفصل در هشت صفحه

خلع شد و شرايط آزادي بسياري از زندانيان فراهم گشت.
در اواخر سال  0363روزي يكي از دادياران دادستاني بنام آقاي

براي آقاي منتظري نوشتم و درآن پس از ذكر مختصري از فعاليتهاي خود،

موسوي به بند ما آمد .اطاق به اطاق مي رفت و در مورد پرونده افراد و

اتهامات وارده برخود ،نظردادگاه را ياد آور شدم و اضافه كردم كه اين چه

وضعيت آنها سئوال مي كرد .وي نويد داد كه عنقريب عده اي آزاد خواهند

دستگاهي است كه شما بنام زندان جمهوري اسالمي ساخته ايد كه از يك

شد .هنگامي كه به سلول ما آمد ،از همه افراد در مورد پرونده هاي آنان

طرف افراد موافق و خنثي را تحويل آن مي دهيد و از طرف ديگر آنها را

مطالبي پرسيد و هركس از مسئله و وضعيت خود از وي پرسش مي كرد.

مخالف خود ساخته تحويل مي گيريد .در پايان نوشتم كه من اين نامه را

هنگامي كه نوبت به من رسيد ،پس از معرفي خودم ،پرسيدم كه وضعيت

بدين خاطر خدمت شما ارسال كردم كه در روز قيامت در دادگاه عدل الهي

من چگونه است؟ گفت ’’ :وضعيت بني صدري ها خوب نيست و فعال مطرح

حجتي باقي نمانده باشد .ديگر امر امر مبارك است .قبل از نوشتن نامه با
چند نفر از دوستان مشورت كردم و قضيه را به آنها گفتم و پس از آماده

نيستند ‘‘.و با اين جواب آب پاكي روي دست ما ريخت.
يكي دو ماه بعد باز به بند برگشت و اين بار فقط اسامي بني صدريهاي

شدن متن نهايي ،آنرا براي مطالعه و اظهار نظر به آن چند نفر دادم .همگي

بند( جعفري ،بهبهاني ،تكميل همايون ،مصطفي اصفهانيها و پرويز بهزادپور)

آنرا مفيد و منطقي توصيف كردند .بعد كه مجددا آقاي ناصري به بند

را خواند و همه ما را جمع كرد و گفت ’’ :هركدام يك تقاضاي عفو بنويسيد

بازگشت از وي پرسيدم :نظرتان در مورد نامه چه بود؟ درجواب گفت ’’ :نامه

و فورا بمن بدهيد ‘‘.او رفت و گفت ’’ :تا برمي گردم ،تقاضا نامه را آماده

اي عالمانه نوشته بودي ،من نامه شما را به آقا دادم و ايشان هم آنرا مطالعه

كرده باشيد ‘‘.بچه ها هركدام شروع به نوشتن تقاضاي عفو كردند .منهم

كردند‘‘.

طبق روشي كه قبال توضيح دادم چنين نوشتم:

انتقام کور و ويراني کشور
اوايل سال  0365روزي مسئول بند مرا صدا زد وگفت ’’ :برو بيرون بند

” بسمه تعالي

با شما كاردارند ‘‘.هنگامي كه از بند خارج شدم ،آقاي ناصري را ديدم كه در

اينجانب محمد جعفري مدير مسئول روزنامه انقالب اسالمي كه در

كريدور واحد سه زندان قزلحصار نزديك در بند ايستاده است .بعد از

رابطه با بنيصدر دستگير و به  05سال حبس محكوم شدهام و فعال حدود

احوالپرسي با هم در كنار ديوار كريدور ايستاده شروع به صحبت كرديم.

چهار سالي است كه تحمل كيفر مينمايم ،نسبت به آنچه كه آگاه و ناآگاه

بعد از كمي حرف زدن ،آقاي ناصري گفت ’’ :من مي دانم كه شما بي گناه به

انجام دادهام به درگاه خداوند توبه ميكنم و از خداوند ميخواهم كه نسبت

زندان افتاده و دچار مشكالت و صدمات شده ايد و اگر هم خطايي كرده

به اعمالي كه انجام دادهام كه به ضرر مردم و ملت ما تمام شده ،ما را مورد

باشيد ،حق نبوده است كه اينقدر در زندان بمانيد و استعداد و توان شما

عفو و بخشايش خود قرار دهد و از مقام معظم رهبري نيز تقاضاي عفو

بيهوده تلف شود .سئوال اين است ،حال اگر آزاد شديد و قدرت داشتيد،

مينمايم.

نسبت به كساني كه يك چنين وضعيتي براي شما بوجود آورده اند چه

با تقديم احترام محمد جعفري “

ميكنيد؟‘‘ من در جواب گفتم :تأسف من از اين است كه ما با دست خود در
تخريب خود وكشور كوشيده ايم و در ويراني آن شركت كرده ايم .من از

بعد از يكي دو ساعت آقاي موسوي دو باره به بند بازگشت و در پاسخ

خداوند مي خواهم كه همه را براه خير و صالح هدايت نمايد .اما من بعنوان

ديگران كه از وي در باره خودشان سئوال كردند گفت’’ :من امروز فقط براي

شخص خودم از حضرتش مي خواهم آنهايي كه موجبات اينهمه مصائب

كار بني صدري ها آمده ام ‘‘.پس از گرفتن تقاضا نامه هاي ما رفت .يكي دو

شده اند را متنبه و آگاه از كرده ي خود بگرداند .من اهل انتقام و كينه

هفته كه از اين واقعه گذشت ،بجز من مابقي بچه ها را با كليه وسايل صدا

جويي نيستم و اعتقاد دارم كه در يك نقطه بايد اين حس كينه و انتقام

زدند و آنها را براي آزادي به اوين بردند و پس از چند هفته ،در اوين اين

پايان پذيرد .واال اين دور تسلسل در كشور ادامه پيدا خواهد كرد و

عده يعني آقايان دكترناصر تكميل همايون ،مصطفي اصفهانيها ،مجيد

هرگروهي كه آمد ،گروه گذشته را قتل عام مي كند و اين روش درستي

بهبهاني ،پرويز بهزادپور آزاد شدند ،اما همچنان جلوآزادي من گرفته شد.

براي اداره كشور نيست.
انتقام كور موجب ويراني كشور مي شود .همينكه افرادي از روي

نامه به آقاي منتظري

ناآگاهي و كينه توزي كاري كرده اند ،از كرده خود متنبه شوند همين براي

در ارتباط با مسايلي كه در مورد آقاي ناصري نماينده آقاي منتظري

من كافي است .كينه و عداوت نهفته اشخاص و سازمانها نسبت بيكديگر كه

قبال گفته شد ،يكي از روزها هنگامي كه با هم قدم مي زديم و در مورد

بعد از انقالب امكان برافروخته شدن پيدا كرد و شعله ور شد موجب

مسايل مختلف صحبت مي كرديم ،ايشان به من گفت ’’ :شما يك تقاضاي

خسارت و ويراني هاي بسياري گرديد و استعدادهاي زيادي را از بين برد.

عفو بنويسيد و بمن بدهيد تا من آنرا خدمت آقا بدهم ‘‘.گفتم :اشكالي

بسياري براي خاموش كردن شعله هاي كينه گذشته خود دست به جنايت و

ندارد ،آنرا مي نويسم .بعد از يكي دو هفته كه به بند بازگشت پرسيد’’ :

ويراني هايي در لباس مقدس وظيفه ديني و شرعي زدند و هدف اصلي در

نامه را نوشتيد؟‘‘ در جواب گفتم :چه بنويسم ،مگر شما از وضع پرونده من
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پشت پرده ي اين حرفهاي ظاهرا بحق ،خواباندن آتش كينه و عداوتي بوده

سنجيدن شرايط جديد كردم .بعد از پايان سئوال و جواب ،در راه بازگشت

است كه قبال نسبت به يكديگر داشته اند .او كه نظر مرا در اين مورد تأييد

به بند ،آقاي ناصري را ديدم كه گفت ’’ :مي دانيد چه كسي با شما صحبت

مي كرد پرسيد ’’ :نظر شما نسبت به آقاي .....چيست؟‘‘ پرسيدم :مسئله

مي كرد؟‘‘ گفتم :خير! گفت ’’ :سعيد پسر آقا منظور آيت الـله منتظري

چيست و چه شده است كه شما در مورد آقاي ......از من سوال مي كنيد؟ او

بود ‘‘.ايندفعه نسبت به آزاد شدنم اطمينان پيدا كردم .چون برخوردها

گفت كه ’’ مسأله اين است كه بعضي ها نسبت به او مشكوك هستند و فكر

عوض شده بود و اقداماتي براي آزادي خيلي ها صورت گرفته بود.

مي كنند كه شايد او نفوذي است ‘‘.در جواب گفتم :آقاي ناصري ،اگر من
گروه بي گروه

بجاي شما بودم ،اول او را آزاد مي كردم و بعد خودم را ،بدليل اينكه اين
شخص مرتب در كارها به شما كمك كرده و آنچه از دستش برآمده انجام

اوايل سال  0365به بعضي از زندانيها با گذاشتن وثيقه ،مرخصي مي

داده است .ولي من تا به امروز كه در زندان بسر برده ام يا دنبال بحث

دادند .روزي به من گفتند كه ’’ به خانواده ات بگو تا سند بگذارند كه سه تا

ويادگيري و آموختن بوده ام ويا براي خودم مشغوليات ديگري دست و پا

پنج روز به مرخصي بروي ‘‘.من هم درمالقات جريان را به همسرم گفتم و

كرده ام .حال شما بجاي اينكه از وي تقدير كنيد به او مشكوك شده ايد كه

آنها سند گذاشتند و من براي اولين بار براي  5روز به مرخصي رفتم .در

مبادا او عامل نفوذي باشد؟ آقاي ناصري گفت ’’ :به شما و صداقت شما

مرخصي همه ي دوستان بني صدري كه قبال آزاد شده بودند بديدن من

اطمينان دارند ومي دانند كه خوب يا بد همين هستيد كه هستيد .ولي چون

آمدند و بعد براي اينكه تمدد اعصابي كرده باشم ،پيشنهاد كردند كه يكي

او خودش را خيلي به آنها نزديك كرده است ،همين نزديكي باعث شده كه

دو روز هم برويم شمال كنار دريا .قبول كردم و من و خانواده ام باتفاق آقاي

نسبت به وي مشكوك شوند ‘‘.گفتم :آقاي ناصري من به شما اطمينان مي

ج ـ م و خانواده اش و ا ـ پ و همسرش راهي شمال شديم و به فريدون

دهم كه او اصوال از نظر اخالقي چنين است ،يعني وقتي با كسي كار مي كند

كنار ويالي خانم ا ـ پ رفتيم.

و يا عملي انجام مي دهد خيلي خودش را نزديك و همدرد نشان مي دهد،

بعد از استراحت و خواب ،روز بعد من و ا ـ پ و ج ـ م براي شنا به كنار

من ساليان است كه او را از نزديك مي شناسم .وي اينقدر دركارها دخالت

دريا رفتيم .من درست شنا بلد نبودم ،دركنار دريا بدون اينكه خيلي به

مي كند كه گاهي ظن انسان را برمي انگيزد و اين از خصوصيات اخالقي وي

پيش بروم مشغول شنا كردن شدم ،بعد از اينكه مختصري پيش رفتم،

است .ولي وي صميمي و دوست وفاداريست .آقاي ناصري گفت ’’ :مسأله

ناگهان پايم گرفت و توان شنا كردن از من سلب شد و قادر نبودم حركتي

حل شد و مشكلي نيست‘‘.

بكنم .نزديك بود غرق شوم كه به “ج” كه كمي دورتر از من شنا مي كرد،
اشاره كردم و او هم فهميد و با “ ا ” بالفاصله آمدند و مرا نجات دادند “ .ا” از

احضار مجدد به امور فرهنگي

اين مسأله خيلي ترسيده بود ،گفت ’’ :خداي ناكرده اگر تو غرق مي شدي،

چند هفته ايكه از بحث با آقاي ناصري گذشت ،روزي مرا صدا زدند .به

مي گفتند كه “ ا” ،جعفري را برداشت و برد شمال تا سرش را زير آب كند.‘‘.

بيرون بند كه رفتم باز آقاي ناصري را ديدم ،بمن گفت شخصي با شما در

با وجود اين مسأله ،به همه ي ما خيلي خوش گذشت .با دو اتومبيل سفر مي

امورفرهنگي كار دارد .به اطاق امور فرهنگي رفتم و درآنجا در يك اطاق

كرديم و بحث همچنان داغ بود و از هر دري سخني مي رفت.

خالي روي صندلي نشستم .بعد از آن جواني آمد و شروع به سئوال كرد.

در راه بازگشت از وسط راه ،جايم را عوض كردم و سوار ماشين ا ـ پ

پرسيد ’’ :هنگامي كه آزاد شديد چكار خواهيدكرد؟‘‘ گفتم :چون

شدم .بيشتر بحث در اطراف مسايل جنگ و اينكه كار بكجا خواهد كشيد

تحصيالتم در رشته شيمي است ،سعي مي كنم كاري درامور صنعتي پيدا

دور مي زد .ناگهان ا ـ پ از من پرسيد’’ :خوب ،بعد از آزادي تكليف گروه ما

بكنم .پرسيد ’’ :اگر آزاد شديد ،آيا حاضريد با ما همكاري كنيد؟‘‘ جواب

چه مي شود؟‘‘ من به طرح اين سئوال مشكوك شدم و با خودم گفتم :اين

دادم :من هنوز آزاد نشده ام و تا آزاد نشوم نمي توانم از پيش به شما قول

چه سوالي است كه “ ا ـ پ” از من مي كند؟ ’’ تكليف گروه ما چه مي شود

همكاري بدهم .اول بايد آزاد شوم و شرايط و اوضاع و احوال بيرون و خودم

يعني چه؟‘‘ بهر حال سئوال را بو دار تلقي كردم .هيچگاه من محرم اسرار ا

را بسنجم بعد ببينم چكار مي توانم بكنم .پرسيد’’ :آيا مي توانيد در زمينه

ـ پ نبودم .او اغلب با كسان ديگر جور بود و حاال گويي من رئيس گروه

هاييكه علم و اطالع داريد در بيرون بما كمك كنيد؟‘‘ پاسخ دادم :اگر شما

هستم كه از من كسب تكليف مي كند .در جواب گفتم :تكليف گروه ما چه

در رابطه با امور صنعتي و شيمي كاري داشته باشيد و پروژه اي بود ،من مي

مي شود ،يعني چه؟ ما عده اي با هم بوده ايم و به آقاي بني صدر كه رئيس

توانم در آنجا خدمتي بكنم .پرسيد ’’ :زندان چه تأثيري روي اعتقادات شما

جمهور بود كمك مي كرديم .او رفت و ما هم به زندان افتاديم .حاال ما ديگر

داشته است؟‘‘ گفتم :خوشبختانه در زندان اعتقاداتم خيلي محكمتر از

چه تكليفي داريم؟ به نظر من ،ما ديگر يك گروه نيستيم و گروه بي گروه.

گذشته شده است و در اينجا بود كه بهتر دريافتم كه اعتقاداتم درست بوده

بعد از اتمام مرخصي دو باره به زندان باز گشتم.

است و خيلي بهتر از گذشته پي به واقعيت و اصالت اسالم بردم و هرچه

پس از گذشت چند ماهي با سپردن وثيقه ملكي مرخصي ديگري بمن

بيشتر با مشكالت و نابرابريها روبرو مي شدم بيشتر نسبت به اعتقاداتم

دادند و من با اين عالمتها اطمينان حاصل كردم كه عنقريب آزاد خواهم

راسختر مي شدم .سئوال كرد ’’ :اگر جمهوري اسالمي وظيفه اي را به شما

شد .سر انجام در مرداد ماه سال  0365مرا صدا زدند و به اطاق آزادي زندان

محول كرد ،آنرا خواهيد پذيرفت؟‘‘ گفتم :كه اين را فعال نمي شود پاسخ

قزل حصار بردند .درآنجا طبق معمول يك متن كليشه اي را به تمام

داد ،اوال من بايد آزاد شوم وثانيا ببينم آن وظيفه چيست .هنگامي كه آن

كسانيكه آزاد مي شدند بعنوان تعهد نامه مي دادند كه آنرا امضاء كنند كه

وظيفه و مسئوليت را ديدم آنوقت است كه مي توانم بگويم از عهده آن

مضمون آن چنين است:
” من انزجار خودم را از تمام گروهكها و گروهك خودم اعالم مي كنم و

برخواهم آمد يا خير! اگر در اين مورد هم اكنون به شما بلي ويا خير بگويم،

تعهد مي دهم كه هر وقت دادستاني جمهوري اسالمي الزم ديد و مرا احضار

يك جواب نسنجيده اي است.

كرد خودم را به آن دادستاني معرفي كنم“.

بيشتر سئوالها حول و حوش اين مسأله دور مي زد كه به نحوي من
قول بدهم هنگامي كه آزاد شدم با آنها در زمينه هاي علمي همكاري كنم و

عالوه بر اين ،از همسر و برادرم نيز در مورد آزادي من تعهد گرفته

من بدون اينكه جواب مثبت يا منفي بدهم ،همه را موكول به بعد از آزادي و

بودند و با گذاشتن جواز كسب يكي از دوستان ،مرا در روز  93مردادماه
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آمد داريد؟

 ،0365پس از گذراندن  5سال و دوماه و سه روز از زندان قزلحصار آزاد
كردند .آزادي من و آقايان مصطفي انتظاريون ،علي رسولي ودكتر محمد

ـ با كدام يك از زندانيهاي هم گروه خود آمد و رفت و همكاري داريد؟

ملكي براثر اصرار و پا فشاري آيت الـله منتظري صورت گرفت .چند ماه بعد

ـ در اين مدت به نظرشما چه واقعه مهمي اتفاق افتاده است؟

از اينكه از زندان آزاد شديم ،مسأله سيد مهدي هاشمي و خانه نشين شدن

ـ در طول اين مدت چه چيزهايي در سطح شهر و كشور شايعه بوده
است و چه شايعاتي را شنيده ايد؟

و عزل آيت الـله منتظري از قائم مقامي رهبري پيش آمد .اگر مسأله آزادي
ما تا جريان سيد مهدي هاشمي كِش پيدا كرده بود ،پرونده ما ساليان

ـ به نظر شما اين شايعات درست و يا دروغ بوده است؟

درازي بحال تعليق در مي آمد و احتماال فصل تازه اي از بازجويي ها در

ـ چه روزنامه هايي را مطالعه مي كنيد و بنظر شما چه انتقاداتي برآنها
وارد است؟

ارتباط با نماينده آقاي منتظري و چگونگي رابطه ما با دفتر ايشان و اينكه

ـ اصوال چه نوع مسايلي را مطالعه مي كنيد؟

چرا او اينقدر براي آزادي ما اصرار ورزيده است شروع مي شد.

ـ نظر شما در مورد فالن مسأله كه اتفاق افتاده است ،چيست؟
بعد از آزادي

ـ به كجاها و با چه كساني مسافرت كرده ايد؟
ـ به نظرشما آيا بايد احزاب در جمهوري اسالمي آزاد باشد ياخير؟

بعد از اينكه آزاد شديم به ما گفته شد كه بايستي ماه آينده خود را به

داليل خود را بنويسيد.

كميته محل سكونت خود معرفي كنيد .طبق تعهد ،در تاريخ مقرر به كميته

ـ در رابطه با بهبود وضع زندانيان و اميدوار شدنشان چه كارهايي مي

خيابان انقالب (شهرضا) رو بروي خيابان كاخ رفتم .چشم بندي كه حاضر و

شود انجام داد؟

آماده بود از همان دم در بمن دادند و گفتند كه چشمهايت را ببند .درتمام

ـ بعضي ها مي گويند كه جمهوري اسالمي جنگ با عراق را شروع

طول زندان از اين چشم بستن متنفر بودم و يكي از بدترين شكنجه ها اين

كرد .نظرشما در اين مورد چيست؟

است كه انسان چشم داشته باشد و نتواند از آن نعمت خدا دادي بهره اي
كه در خور آنست ،ببرد و عده اي به بهانه هاي مختلف انسان اسير را حتي

ـ چه نوع تفريحاتي داريد و چگونه اوقات فراغت خود را پر مي كنيد؟

از نعمت ديدن محروم كنند .اصال بفكرم خطور نمي كرد كه ممكن است در

ـ تحصيالت ،تخصص و توانايي هاي خود را بنويسيد.

زمان آزادي نيز براي سئوال و جواب چشم كسي را ببندند .ولي گويا آنها

ـ آيا مايل هستيد كه در امور سياسي ،فرهنگي و اجتماعي فعال
شويد؟

بيشتر بفكر ما بودند كه ما چيزي را فراموش نكنيم و بقول حاج داود ”

ـ براي استمالت و دلجويي زندانيان و عالقمند شدنشان به جمهوري

فيلمان هواي هندوستان نكند“ .با اين چشم بستن دو باره تمام دوران

اسالمي چه بايد كرد؟

زندان وآنچه گذشته بود در ذهنم تداعي شد .البته تمام كميته ها در رابطه

ـ چرا غالب كساني كه از زندان آزاد مي شوند نظر خوبي نسبت به

با زنداني و بستن چشم آنها هنگام مراجعه ،به روش بكساني عمل نمي
كردند .همچنانكه بعضي از دوستان نقل مي كردند ،دركميته محل آنها،

جمهوري اسالمي ندارند؟

چشم بستن متداول نبوده است و هر مسئولي طبق سليقه شخصي و

و … مانند اينها

اجتهادي خود نظير ساير امور مملكتي عمل مي كرده است .مقامات

اغلب اين سئوالها تكرار مي شد و پاسخ آن در پرونده ضبط مي

اطالعاتي و دادستاني در كميته هاي محلي ،بخشي را براي معرفي كسانيكه

گرديد .ميزان سئوالها به نظر من بستگي به وضعيت و رفتار شخصي كه

از زندان آزادشده بودند از سال  69به بعد داير كرده بودند كه افراد زنداني

براي معرفي به كميته رفته بود تغيير مي كرد .بعد از چند مرتبه اگر آنها

آزادشده موظف بودند طبق تاريخهاييكه به آنها داده مي شد ،خود را به

متوجه مي شدند كه اين شخص اطالع چنداني ندارد ،كامال منفعل شده

آنجا معرفي كنند .هدف از اين كار چند مسأله بود :يكي اينكه فعاليت،

است ،چيزي براي گفتن ندارد ،نم پس نمي دهد و يا پاسخ سئوالها را طوري

حركات وسكنات زنداني را بعد از آزاد شدن زيركنترل خود داشته باشند و

مي دهد كه چيزي از آنها در نمي آيد و اطالعات بدرد بخور جديدي

بدانند كه شخص آزاد شده مشغول چه فعاليتهايي است ،با كجاها ارتباط

عايدشان نمي شود ،به مرور از تعداد سئوالها كاسته مي شد و سر انجام پس

دارد و اوقات خود را چگونه مي گذراند .دوم اينكه زنداني احساس نكند كه

از گذشت مدتي به چند سئوال مربوط به وقايعي كه در هر زماني پيش مي

حقيقتا آزاد شده است و بداند كه اين مراقبت ها كماكان ادامه دارد و اگر

آمد ،قناعت مي كردند و گاهي هم فقط با امضاي تعهد براي معرفي خود در

دست از پا خطا كند ،باز همان مسايل از نو تجديد خواهد شد .و ترس از

تاريخ مقرر بعدي ،مسأله را ختم مي كردند.

برگشت بدوران اسارت مانع از اين بشود كه وي خارج از خط عمل كند.

بعد از آزادي تا مدتها هر ماه يكبار خودم را معرفي مي كردم .بعد از

سوم اينكه به هرنحوي كه شده است اگر ممكن شود شخص زنداني آزاد

هفت هشت ماه هر 45روز يكبار به كميته مي رفتم و در اواخر هر دو ماه

شده را به نوعي همكاري اطالعاتي وادار بنمايند و يا حداقل غيرمستقيم به

كمتر يا بيشتر خود را معرفي مي كردم .و هر دفعه كه مي رفتم با بستن

اطالعات جديدي از وي دسترسي پيدا كنند .كار اين بخش جديد التأسيس

چشمهايم تمام خاطرات مدت زندان در ذهنم مجسم مي شد و مثل نوار از

در كميته ها صرفا يك نوع كار اطالعاتي و كنترل افراد آزاد شده بود .در

مقابل ذهنم عبور مي كرد و با وجوديكه من چندين بار به آنها گفتم كه اين

موقعيكه زنداني خودش را معرفي مي كرد ،برگهاي بازجويي آماده شده از

عمل آنها با كساني كه از زندان آزاد شده اند كار درستي نيست ،مورد قبول

قبل و جود داشت و سئوالها طوري تنظيم شده بود كه اهم رفتار ،حركات و

واقع نشد .چهارسالي بدين منوال گذشت ،در روزيكه براي معرفي رفته

فعاليتهاي مختلف زنداني را در برمي گرفت .در فاصله بين دو معرفي از

بودم بمن اطالع دادند كه ديگر نيازي نيست كه خود را به اينجا معرفي

رويدادهاي مهمي كه در كشور اتفاق افتاده بود نيز سئوال به ميان مي آمد.

كنيد .درفالن تاريخ خودت را به ستاد انقالب واقع در خيابان مدائن شمالي

بعضي از سئوالهايي كه در بيشتر موارد پرسيده مي شد عبارت بودند از:

معرفي كنيد تا ترتيب كار شما داده شود و به معرفي مقرر شده خاتمه دهد.

س ـ از تاريخ قبل تا امروز كه خود را معرفي مي كنيد ،با چه كساني
آخرين تير ترکش

مالقات و رفت و آمد داشته ايد؟

در تاريخي كه مقرر شده بود به ستاد كميته انقالب مراجعه كردم.

ـ از دوستان زنداني خود كدامها را ديده ايد و با كدامها رابطه و رفت و
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داشتهايد؟

درست شبيه دادسراي انقالب اوين ،با غرفه هاي متعدد يك نفره با يك
صندلي دسته دار براي نوشتن و پاسخ گفتن به سئوالهاي كتبي آماده شده

ـ چگونه و از كجا معيشت شما تأمين مي شود؟

بود .هنگام نوشتن چشم بند ،به اندازه ايكه بشود سئوالها را ديد و پاسخ

ـ آيا كساني از خانواده شما در جنگ تحميلي شركت كرده اند؟

آنها را نوشت باال كشيده مي شد .در يكي از غرفه ها روي صندلي نشستم و

ـ آيا در خانواده خود و بستگان نزديك شهيد و يا شهيداني
داشتهايد؟

جزوه اي پر از پرسشنامه كه جمعا شايد حدود يكصد سئوال مختلف در آن

ـ ليست كامل خانواده و بستگان درجه اول و درجه دوم خود را

چاپ شده بود ،براي پاسخ گفتن در مقابل من گذاشتند؛ سئوالها فرموله و

بنويسيد.

دسته بندي شده بود و طوري منظم شده بود كه گويي درست از يك
پرسشنامه يك سازمان مخفي يا سرويسهاي امنيتي جهت استخدام

ـ نام زن و اسامي فرزندان خود و سن و نوع جنس آنها را ذكر كنيد؟

كارمندي براي همكاري با خود عكسبرداري شده بود .پاسخ دادن به آنها

ـ نام پدر و مادر و شغل آنها.

حدود چهار پنج ساعتي طول كشيد و من بدون وقفه تشنه وگرسنه در

ـ نام برادران و خواهران و شغل آنها.

حال نوشتن بودم .از فرط خستگي و فشار برخودكار ،انگشتهاي دستم به

ـ نام پدر و مادر همسر و شغل آنها.

شدت درد گرفته بود .براي اطالع كسانيكه اين مراحل را نگذرانده اند،

ـ نام دايي ها ،عموها ،عمه ها ،خاله ها و شغل آنها.
ـ نام برادران همسر ،خواهران همسر و شغل آنها.

سئوالها را تا جاييكه در ذهنم مانده است در زير تكرار مي كنم:

ـ نام سه نفر از دوستاني كه بيشتر به آنها نزديك هستيد با آدرس

ـ نام ونام خانوادگي ،آدرس محل سكونت ،تاريخ تولد ،تاريخ

كامل و شماره تلفن و شغل آنها را بنويسيد.

دستگيري و تاريخ آزادي ،محل تولد ،نامهاي ديگري كه به آن مشهور بوده

ـ و…

ايد ،شماره تلفن منزل و محل كار؟
ـ رنگ مو و چشم ،عالمتهايي كه در بدن داريد؟

درپايان اين پرسشنامه آمده بود:

ـ تحصيالت و تخصص خود را بنويسيد و بنويسيد كه به چه زبانهايي

”اينجانب تعهد مي كنم كه هر وقت دادستاني صالح بداند و مرا احضار
كند در اسرع وقت خود را به آن دادستاني معرفي مي نمايم“.

صحبت مي كنيد ،مدرك تحصيلي شما چيست؟

امضاء

ـ غير از تحصيالت دانشگاهي چه كارهاي فني و حرفه اي ديگر را
خود سئوالها باندازه كافي روشن هستند و مي گويند كه براي چه

ميدانيد؟
ـ خدمت نظام وظيفه انجام داده ايد يا خير؟

هدف و منظوري پرسيده مي شوند .با سيستمي كه اينان برقرار كرده بودند،

ـ آيا سابقه بازداشت و زندان در رژيم گذشته را داشته ايد؟

نه تنها زنداني در زندان آرامش و آزادي نداشت بلكه وقتي آزاد مي شد نيز

ـ آيا غير از اين بار ،قبال بازداشت و محكوم شده ايد؟

هميشه اين دلهره و ترس را داشت كه نكند باز اتفاقي بيفتد و يا مسأله اي

ـ آيا از زمانيكه آزاد شده ايد تا بحال به كشورهاي خارج سفر كردهايد

از طرف گروهي كه وي وابسته به آن بوده اتفاق بيفتد و يا كساني دو باره
درباره ي او سخن چيني بكنند و دو باره همان بالها و عقوبتها از نو تكرار

و اگر آري ،بكدام كشورها؟

شود .با پاسخ به اين پرسشنامه و امضاي زيرآن تعهدي كه در پايان

ـ چه فعاليتهاي سياسي ،اجتماعي ،ورزشي و تفريحي درگذشته

پرسشها آمده بود ،پايان معرفي ادواري را بشارت مي داد و بدين ترتيب

داشتهايد؟
ـ آيا عضو سازمان ،كلوپ ورزشي و تفريحي بوده ايد؟

پرونده زندان و معرفي كردن بسته مي شد .ولي پرونده كلي زنداني

ـ مطالعات شما در چه زمينه هايي است و چه نوع كتابهايي را مطالعه

همچنان براي دادستاني مفتوح است.

ميكنيد؟
رفتن خدمت آقاي منتظري

ـ چه روزنامه و مجله اي را بطور مرتب مطالعه مي كنيد؟

دو سه ماهي كه از آزاد شدنم از زندان جمهوري اسالمي گذشته بود

ـ عالقه شما به كدام يك از مسايل اجتماعي و فرهنگي است؟

يكي از دوستان حزب الهي كه در طول مدتي كه من در زندان بودم ،هر

ـ آيا در خارج از كشور دوست و يا دوستاني ازگروه خود و غيرآن

جاييكه توانسته بود چكشي براي فراهم آوردن وسايل آزادي ام زده بود،

داريد؟

بمنزل ما آمد و گفت ’’ :نظر به اينكه آقاي منتظري براي آزادي شما سفارش

ـ آيا درخانواده خود زنداني ديگري داشته ايد و اگر آري نام و

و پافشاري كرده است ،جهت تشكر و قدرداني از ايشان من مالقاتي را براي

مشخصات آنها را بنويسيد.
ـ آيا از خانواده شما كسي درخارج از كشور زندگي مي كند؟

شما ترتيب مي دهم و با هم مي رويم قم خدمت آقا ‘‘.به ايشان گفتم هر

ـ آيا از دوستان شما افرادي هستند كه فرار كرده باشند؟

وقت صالح دانستي و ترتيب مالقات را دادي ،خبركن .سر انجام روزي به

ـ آيا هنوز به گروه خود عالقه و وابستگي در خود احساس مي كنيد؟

من تلفن كرد و گفت ’’ :حاضر شويد فردا برويم قم ‘‘.روز بعد به منزل آمد و

ـ آيا با دوستان همبند و هم گروه خود مراوده و رابطه داريد؟ با

مرا سواركرد و باتفاق راهي قم شديم .در طول راه با هم شروع به بحث و
گفتگو كرديم .تقريبا زماني بود كه جمهوري اسالمي شروع كرده بود در

كدامها؟ نام ببريد؟
ـ تا بحال در داخل كشور چه مسافرتهايي و بچه منظور انجام دادهايد؟

سياست خارجي خود تغييراتي بوجود آوردن و با بعضي از كشورها بتازگي

ـ در چه گروه سياسي و حزبي قبال فعال بوده ايد؟

مراوده و سفير رد و بدل كرده بودند و سياست خارجي ايران با غرب و
آمريكا ،موضوع بحث مطبوعات قرار گرفته بود.

ـ هم اكنون با چه گروه ،دسته و جمعيتهايي در ارتباط هستيد؟

دوست حزب الهي من پرسيد ’’ :نظر شما در مورد روابط با غرب و

ـ با كداميك از مقامات جمهوري اسالمي و روحانيون در ارتباط

آمريكا چيست؟‘‘ گفتم :نفس رابطه عيبي ندارد .آنچه كه عيب دارد

هستيد يا آنها را مي شناسيد؟
ـ آيا حاضر به همكاري و همفكري با جمهوري اسالمي هستيد؟

اينستكه شما در اين برقراري رابطه قادر به حفظ منافع كشور خود نباشي.

ـ آيا در بين خانواده شما از افراد گروههاي چپي ،راستي و…

در جهان امروز بسيار سخت است كه كشوري بدون ارتباط با ساير كشورها
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قادر به زندگي و حيات خود و ادامه آن باشد .مهم اين است كه در اين بده

هيچ كوششي تا جايي كه در توان داشت دريغ نورزيد و همچنان در زماني

بستان ها ،شما قادر به حفظ منافع ملي و مملكتي خود باشي و اين ميسر

كه اكثرا از خوان يغماي بدست آمده و تنعمات آن بهره وافري برده و

نيست مگر اينكه شما افراد وطن پرست ،كاردان و با تجربه و آگاه نسبت به

ميبرند ،وي از زندگي طلبگي خود خارج نشده و تا سال  65كه من از وي

مسايل جهاني در كشورهاي مختلف داشته باشي .بعد از آن پرسيد كه ’’ به

خبر داشتم همچنان بر اعتقادات خود راسخ بود ،برايش از خداوند عاقبت

نظرشما يك سفير اليق و موفق در يك كشور خارجي چه صفات و

خير مسئلت دارم.

تجربياتي بايد داشته باشد؟‘‘ من شروع كردم به برشمردن بعضي از آگاهيها

در پايان به تمام كساني كه قلبشان براي جلو گيري از ظلم و ستم و

و صفاتي كه يك سفير و نماينده يك كشور در كشور ديگر بايد دارا باشد .از

بيعدالتيها ميطپد و آنچه در توان داشته و دارند ،براي جلوگيري از

جمله اينكه آگاه به مسايل كشوري كه درآنجا مأموريت پيدا مي كند باشد،

اجحاف و ظلم و ستم به خصوص نسبت به قشر زنداني كه مظلومان حقيقي

مبادي آداب باشد ،سنن ملي و فرهنگي آن كشور را تا حدودي بشناسد ،با

در جمهوري اسالمي هستند و بسياري از آنها تمام جواني و بخصوص عمر

سياست داخلي و خارجي آن كشور ،سيستم حكومتي و گروههاي قدرتمند

مفيد و سازنده خود را در اين راه از دست دادهاند ،كوشيده و براي

درون حكومت آگاهي داشته باشد .از گروههاي فشار در داخل آن كشور با

آزاديشان كمك كردند ،تشكر قلبي خودم را ابراز ميدارم و از خداوند

اطالع باشد ،به منافع ملي و ميهني خود آگاه باشد ،با تجربه باشد و روش

متعال مسئلت مينمايم كه همه آنها را مؤيد و معزز بدارد و از تنعمات

برخورد با مردم در شرايط مختلف را تمرين كرده باشد و… بعد از

اخروي بهره وافر نصيبشان بگرداند .از خداوند ميخواهم آنهايي را هم كه

برشمردن اين صفات ،گفت ’’ :آقاي جعفري ،با اين صفاتي كه شما

دست به اينهمه جنايت و خيانت زدند و موجب ويراني و از بين بردن

برشمرديد ،ما بيشتر از چند نفر انگشت شمار نداريم ‘‘.در جواب گفتم:

امكانات مالي و استعدادهاي معنوي كشور شدند و بعد از به قدرت رسيدن و

بهمين علت ها است كه وضع ما در كشورهاي ديگر و جهان اسفناك است

اشغال پستها ،همه گذشتهها و قول و قرارهاي قبل خود را به بوته فراموشي

و نقل كرده اند كه وقتي نماينده و يا سفيري از جانب كشورما به اتحاد

سپرده و يا در صدد توجيه اعمال جديد خود ،براي بهره بردن ناچيز مادي

جماهير شوروي رفته بود و با آندره گروميكو وزيرخارجه آن روز شوروي

در اين دارفاني برآمدند و خود وسيله اي براي استقرار و استمرار ديكتاتوري

مالقات كرده بود ،در ضمن حرفها ،گروميكو به نماينده ما به مسخره گفته

مطلقه شدند ،اگر قابل هدايت و بازگشت به رعايت حقوق ملت هستند،

بودكه نوه ي من اندازه شماست .يعني اينكه شما براي اينكار خيلي جوان و

هدايت شوند و اال شرشان را از سر مردم و ملت كوتاه بگرداند.

بي تجربه هستيد.
به قم كه رسيديم ،به بيت آيت الـله منتظري رفتيم ،من وآن دوست

پايان جلد اول

را به اطاقي كه آقا نشسته و ارباب رجوع را مالقات ميكرد ،هدايت كردند.

محمد جعفري

اطاق بزرگي بود كه دور تا دور آن با پتو براي نشستن افراد روي آنها،
مفروش شده بود و عدهاي هم دور تا دور اطاق نشسته بودند كه قريب
باتفاق همگي آنها از معممين بودند .بعد از احوالپرسي و تعارفات الزم
نشستيم .آن دوست رو كرد بمن و گفت ’’ :آقاي جعفري يكي دو چشمه از
شكنجههايي را كه در زندان معمول بوده است براي آقا تعريف كنيد ‘‘.با
شنيدن اين پيشنهاد ،آقا گفت’’ :الزم نيست كه ايشان چيزي را تعريف
كنند .حال من خودم يك نمونه را براي شما نقل ميكنم .اين داستان را كه
براي شما ميگويم خود آقاي الجوردي برايم تعريف كرده است .آقاي
الجوردي گفت” :من در بين آقايان تجار بازار دوستي داشتم كه مدتي بود
همديگر را نديده بوديم .روزي تلفن كرد كه بيا همديگر را ببينيم و حال و
احوالي كنيم .گفتم كه وقت ندارم و شما بياييد اوين تا درآنجا يكديگر را
مالقات كنيم .و گفتم هنگامي كه آمدي دم در ورودي اوين به پاسدارها بگو
با آقاي الجوردي كار دارم ،شما را پيش من راهنمايي خواهند كرد .قرار
مالقات گذاشته شد .روزي كه اين دوستم براي مالقات با من به اوين ميآيد
و سراغ مرا ميگيرد ،پاسدارها چشم او را ميبندند و تمام مسير راه او را
كتك ميزنند و پيش من ميآورند “.در پايان آقاي منتظري گفت’’ :بدتر از
اين نميشود‘‘.
تشكر و قدرداني
در اينجا الزم ميدانم از تمام كساني كه به نحوي براي آزادي من و
فراهم آوردن وسايل آن نزد مسئولين چكشي مثبت زدند ،حقيقتي را بيان
كردند ،قلما ،قدما و لسانا قدمي برداشتند و بخصوص آقاي سيد محمود
دعايي كه هم به آقاي گيالني نامهاي مفصل نوشتند و حتي بعد از آزادي از
زندان نيز از كمكهاي خود در مسايل مختلف به اينجانب دريغ نورزيدند
تشكر كنم .همچنين براي آقاي ناصري( انصاري) نماينده آقاي منتظري در
زندانها كه براي آزادي زندانيان زحمات طاقت فرسايي را متحمل شد و از
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